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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
2004 ਿ ੇਇਨਵਿਵਿਜੁਅਲ  ਵਿਿ ਵਿ ਐਵਬਵਲਿੀਜ ਐਕਿ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ, 

ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨ ੰ  ਤਿਿੱਜ ੋਵਿੰਿੇ ਹੋਏ  ਕ ਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿ ੇਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  
IDEA ਅਤੇ ਯ .ਐ . ਵਿਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਐਜ ਕੇਸਨ ਕੋਿ ਆਫ ਫੈਿਰਲ ਰੈਗ ਲੇਸਨਜ (CFR) ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪ ਰੇ 

ਿੇਰਿੇ ਿਾਲਾ ਨੋਵਿ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਆਵਫ  ਆਫ  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent 

of Public Instruction, OSPI) ਿ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਨ ੰ  ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ  ਿੇਿ ਵਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਵਨਯਮ ਚੈਪਿਰ 392-

172A ਿਾਵਸ਼ੰਗਿਨ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ ਕੋਿ (Washington Administrative Code, WAC) ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿ ਤਾਿੇਜ ਜ ਨ 

2009 ਵਿਿੱਚ  ਸ਼ੋਵਧਤ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਿੇ ਮਾਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿ ੇਨੋਵਿ  ਿ ੇਅਨੁਕ ਲ 

ਹੈ। 

ਇਹ ਨੋਵਿ  ਮਾਵਪਆਂ,  ਰੋਗੇਿ ਮਾਵਪਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। "ਤੁਹਾਿੇ" ਜਾਂ "ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ"ੇ ਿ ੇਹਿਾਲੇ 

 ਰੋਗੇਿ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤ ੇਿੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਇ  ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ “ ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ” ਜਾਂ “ਵਿ ਵਿਰਕਿ” ਨ ੰ  ਵਿਿੱਤੇ ਹਿਾਲੇ 

ਚਾਰਿਰ  ਕ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਅਤੇ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਏਜੰ ੀਆਂ, ਨ ੰ  ਸਾਮਲ 

ਕਰਿੇ ਹਨ। 

ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇ ਥਾਨਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਿੇ 
ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾਰੇਕਿਰ,  ਿੇਿ ਿ ੇਮਾਪੇ ਿਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਿਰ,  ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਨ ਿੌਇ   (ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਪੇਿ) ਲਈ 

ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ  ੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾ  ਕਿੇ ਹੋ। OSPI ਆਵਫ਼  ਆਫ਼  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ਼ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸਨ (Office of 

Superintendent of Public Instruction, OSPI) – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਿਅਕ  ੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈਬ ਪੇਜ ਿਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕਰਿਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ  ਿਾਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ OSPI ਕੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਅਤੇ 
ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿ ੇਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ  ੰਪਰਕ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ OSPI, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨ ੰ  360-725-6075, OSPI TTY  

360-664-3631, ਜਾਂ OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਈਮੇਲ ਤ ੇ ੰਪਰਕ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ।. 

ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ  ਰੁਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  

34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
ਇ  ਨੋਵਿ  ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਰ  ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰੰਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ 
ਮੰਗ ਤ;ੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤੀ ਤ;ੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ  ਕ ਲ 

 ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤ;ੇ ਜਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ੰਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ ਲਾ ਜੋ 

ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਵਲਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਤ।ੇ 

ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿ ੇਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇਤ ੇਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਇਿੱਕ-

ਪਿੱਿੀ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ, ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ, ਪਾਰਿ 

ਬੀ IDEA ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿ ੇ ਬਪਾਰਿ E ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪਾਰਿ ਬੀ IDEA ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿ ੇ ਬਪਾਰਿ 

F ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਿਾ ਪ ਰਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇ  ਨੋਵਿ  ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ 

ਆਪਣਾ ਿੁਿ ਿਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ। 

ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਫੈ ਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਿਸੇਸ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇ ਨ ੰ  ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਿ ਤਾਿੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 
ਫੈ ਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਗਏ  ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਿ ੇਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ  ਨ। 
ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਭੇਜਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹ,ੈ ਪਰੰਤ  ਫ ੈਲਾ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈ ਲੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਮੁਨਾ ਬ ਜਨਤਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ  ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਬਿਲਣ ਲਈ 

ਪਰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰੀਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 

ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us
mailto:speced@k12.wa.us
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• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਨ ੰ  ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

• ਇ  ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਨ ੰ  ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Individualized Education Program, IEP) ਿੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ 

ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 

• ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਧਾਰ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ; 

• ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 
• ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਜ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿਿਾ ਹੈ, 

ਉ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 
• ਇਿੱਕ  ਿੇਿਮੈਂਿ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ  ਵਕਤਾਬੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ  ੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹਨ; 

• ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿ ੇਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ੀਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇ  

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿ ੇਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਪਰਿਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੋਿ,ੇ ਅਤੇ, 

• ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੰ   ਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿ ੇ ਰੋਤ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਕਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਿ ੇਉਿਾਹਰਨ ਹਨ: 

• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਜਾਂ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
• ਤੁ ੀ ਇਿੱਕ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ 

ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 

ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਉ  ਭਾਸਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ   ਮਝ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ 
 ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਿਰਤਿੇ ਹੋ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਪਸਿ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ  ੰਭਿ ਨਾ 
ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਮ 

ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਵਕ: (1) ਨੋਵਿ  ਿਾ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿ ੇਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ; 2) ਤੁ ੀਂ 
ਨੋਵਿ  ਿੀ  ਮਗਰੀ ਨ ੰ   ਮਝਿੇ ਹੋ; ਅਤੇ (3) ਵਲਿਤੀ  ਬ ਤ ਹਨ ਵਕ (1) ਅਤੇ (2) ਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ 
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
ਮ ਲ ਭਾਸਾ, ਜਿੋਂ ਵਕ ੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇ ੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵ ਿੱ ਿ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਭਾਿ: 

1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੋਣ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ 

ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 
2. ਵਕ ੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਲ ਪ ਰੇ ਵ ਿੱ ਧੇ  ੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ (ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਤ), ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਿਣ ਿ ੇਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ 

ਤ ੇਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 

ਅੰਨਹੇ ਪਣ ਜਾਂ ਬੋਲੇਪਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਵਜ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ  ੁਣਿਾ ਹੈ, ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਲਿਤ ਭਾਸਾ ਨਾ  ਮਝਣ ਿਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ,  ੰਚਾਰ ਿਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਤਿਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ)। 

ਇਲੈਕਿਰੋਵਨਕ ਮਲੇ 

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿ ਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ: 

1. ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ ; 

2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੰਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ; ਅਤੇ 
3. ਜੋ ਨੋਵਿ  ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 

 



ਪੰਨਾ । 9 

ਮਾਵਪਆ ਂਿੀ  ਵਹਮਤੀ – ਪਵਰਭਾਸਾ 
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 
 ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਮਤਲਬ: 

1. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ 
 ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ੇ(ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ) ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 

2. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ  ਵਹਮਤੀ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਿੀ ਹੈ ਵਕ 

ਵਰਕਾਰਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) ਵਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ  ਨ ੰ  ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ, 
3. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੈਇਿੱ ਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ (ਿਾਪ ) ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ 

ਅਵਜਹਾ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਪ ੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ  ਨਕਾਰਿੀ (ਨਸ਼ਿ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ 
 ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਿਾਪ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਰ  ਹੋਈ  ੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹਿਾਲੇ ਨ ੰ  ਹਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ   ਸ਼ੋਵਧਤ (ਬਿਲਣ) ਿੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆ ਂਿੀ  ਵਹਮਤੀ – ਸ਼ਰਤਾਂ 
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-02000; WAC 392-172A-03000 

ਅਰੰਵਭਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ 
ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ 

 ਕਿਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ,   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਿੱਕ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਿਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਇਿੱਛਾ 
ਰਿੱਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਚ 

ਅ ਫ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਿਾ ਨਹੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰਵਕਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ

ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇ  ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਬਾਅਿ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ 
ਬਿੱਚਾ ਇ  ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

 ਿਿੇ ਿ ੇਿਾਰਿਾਂ ਿੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਸਸੇ ਵਨਯਮ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ  ਿੇਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ 

ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿ ੇਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿ ੇਬਾਿਜ ਿ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਿੱ ਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ; 
2. ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ  ਿੇਿ ਕਨ ੰ ਨ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਿਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਂ 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਫੈ ਲੇ 

ਲੈਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨ ੰ   ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ  ਿੇਿ ਿਾ ਿਾਰਿ, ਵਜਿੇਂ IDEA ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿਾ ਭਾਿ ਉ  ਬਿੱਚ ੇਤੋਂ ਹੈ ਜੋ 

1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਵਜ ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 

2. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਰਾਜ (Washington State) ਿ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਤਵਹਤ ਰਾਜ ਿੇ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਮੰਵਨਆ, ਜਾਂ, 
3. ਵਿਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ  ੋਸਲ ਐਿਂ ਹੈਲਥ  ਰਵਿਵ ਜ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਿੇਿ ਿੀ  ਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰ ੀ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਿੱਚ। 
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ਇਿੱਕ  ਿੇਿ ਿਾ ਿਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜ ਿਾ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪਾ ਹੈ। 

ਅਰੰਵਭਕ  ਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਅਤ ੇਜਾਰੀ  ਿੇਾਿਾਂ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿਾਪ ੀ 
ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਲਈ 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ।. 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ 
ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ 
ਕੋਵਸਸ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਨ ੰ ਨੀ 
ਜਿੱਜ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮੀ ਵਨਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਿਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (Free 

Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ 
2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ੰਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਇਿੱਕ IEP 

ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ 

ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਰਹੇਗਾ: 
1. ਉ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ; 
2. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ  ਕ ਲ ਵਿਪਲੋਮਾ ਨਾਲ ਗਰੈਜ ਏਿ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿਾ; 
3. ਉ ਿੀ ਉਮਰ 21  ਾਲ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 21  ਾਲ ਿਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਕ ਲ 

 ਾਲ ਿ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ।); ਜਾਂ 
4. ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ 

ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ 

ਨੋਵਿ  ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਿੋਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ    ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਪਬਵਲਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (Free 

Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

 ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 
ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋੜਾਂ ਿ ੇਅਨੁ ਾਰ ਹੈ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ,  ਕ ਲ 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਮੇਤ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜ  ਕਿੇ ਹਨ। 

ਿਬੁਾਰਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ  ੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਨਾ ਿਰ ਾ  ਕ ੇਵਕ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕ;ੇ ਅਤੇ 
2. ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਿੇਂ ਪਰੀਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ 
ਤੋਂ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਿੀ 
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ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿ ੇਨਾਲ, ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ IDEA ਿ ੇਪਾਰਿ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤਿ ੇਹੋਏ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿਜੇੀ  ਬ ਤ 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਲਈ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਸਾਮਲ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ  ਿੇਿ ਿ ੇਿਾਰਿਾਂ ਿੇ 
ਮਾਵਪਆਂ ਿ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਰਕਾਰਿ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: 
1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿ ੇਨਤੀਵਜਆਂ ਿ ੇਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤ ੇਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਿ ੇਨਤੀਵਜਆਂ ਿ ੇਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 

 ਵਹਮਤੀ  ੰਬੰਧੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਿ ਿਾਿਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 
2. ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਇਕ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਓ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਿਾਿਲਾ ਆਪਣੇ ਿੁਿ ਿ ੇਿਰਚ ੇਤ ੇਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਘਰ 

ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਅਵਧਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜਹਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਹੋਮ  ਕ ਵਲੰਗ) ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ । ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਇਹ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 

 ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਮਲੁਾਂਕਣ 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 

(Independent Educational Evaluation, IEE) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇ  ਬਾਰੇ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਵਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ੇਮਾਪਿੰਿ, ਜੋ IEE ਤ ੇਲਾਗ  ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਂ 
•  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IEE) ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
• ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ ੇਪ ਰਾ ਿਰਚ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਮਾਵਪਆਂ ਿਾ ਹਿੱਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ  ਵਥਤੀਆਂ ਿ ੇਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਨਤਕ 

ਿਰਚੇ ਤ ੇਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ: 

1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇschool ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿ ੇ15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ 

ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ੇ

ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ; ਜਾਂ (b) ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇਤ ੇਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੈ। 



ਪੰਨਾ । 12 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇ'ਤ ੇਨਹੀਂ। 

3. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਕ ੇ  ਪਸਿੀਕਰਨ ਿੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇ ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਹਰ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ  ਨਾਲ ਤੁ ੀਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ, ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇ

ਬਿੱਚੇ ਿ ੇਕੇਿਲ ਇਿੱਕ IEE ਲਈ ਹਿੱਕਿਾਰ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰੁ  ਕੀਤ ੇਮਲੁਾਂਕਣ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਜੋ 

ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਈਿੇਿ ਿਰਚ ੇਤ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ IEE ਿ ੇ

ਨਤੀਵਜਆਂ ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ੇਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
2. ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ IEE ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਬ ਤ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪੇਸ 

ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਿੱਜਾਂ (Administrative Law Judges, ALJ) ਿਿੱਲੋਂ  ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ALJ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿ ੇਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ 

 ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮਾਪਿੰਿ 

ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ IEE  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿੰਿ, ਵਜ ਿੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ ੇ ਥਾਨ ਅਤੇ 
ਪਰੀਵਿਅਕ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ  ਮੇਤ, ਉ  ਮਾਪਿੰਿ ਿਾਂਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰ  ਕਰਿੇ  ਮੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ 

(ਉ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਿੰਿ ਇਿੱਕ IEE ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ)। 

ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਜਨਤਕ ਿਰਚ ੇਤ ੇਇਿੱਕ IEE ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਸਰਤਾਂ ਜਾ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ 

 ਕਿਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਂ ਿੀ ਗਪੁਤਤਾ 
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
IDEA ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ  ਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹਿੱਕ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿ ੇਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਫੈਵਮਲੀ 
ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਿਂ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ਿ ੇਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਅਵਜਹਾ ਕਨ ੰ ਨ ਹੈ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵ ਰਲੇਿ ਿ ੇਹੇਠ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ: 

• ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ ੋਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਜ  ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨ ੰ  ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕ।ੇ 

• ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ 34 CFR Part 99 ਵਿਿੱਚ ‘‘ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ’’ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿ ੇਅਧੀਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿ ੇ

ਪਰਕਾਰ (1974 ਿ ੇਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਿਂ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ ( Family Educational Rights and Privacy Act), 

20 U.S.C 1232g (FERPA) ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ । 
• ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ, ਏਜੰ ੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਿ B ਜਾਂ IDEA ਿ ੇਅਧੀਨ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ 

ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ   ਾਂਭਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਤਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯਗੋ 
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34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਨਾਮ ਮਾਵਪਆਂ ਿ ੇਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਿ ਜ ੇਪਵਰਿਾਰ  ਿਿੱ  ਿਾ ਨਾਮ ਹੈ; 

2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਪਤਾ ਹੈ; 

3. ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਤਿੱਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ  ੋਸਲ ਵ ਵਕਓਵਰਿੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰ; ਜਾਂ 
4. ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ   ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ   ੰਭਿ ਬਣਾ  ਕਿੀ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆ ਂਲਈ ਨੋਵਿ  

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
OSPI ਆਪਣ ੇਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਵਿ  ਵਿੰਿੀ 
ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ: 

1. ਮਾਿਲ  ਿੇਿ ਫਾਰਮਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ , ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ; 

2. OSPI ਿੁਆਰਾ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ, ਵਨਗਰਾਨੀ,  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਨ ਿੱਿ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ, 
ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਵਤਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਰਸਨ ਅਨੁਿਾਨ ਿੁਆਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ 
ਿੇਰਿਾ। ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਿ ਜੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ ਹਨ; 

3. ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ  ਾਰ, ਵਜ ਨ ੰ  ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ   ਾਂਭਣ, ਤੀਜੀਆਂ 
ਪਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਗਿ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸਿ ਕਰਨ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

4. ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਿਂ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਪਾਰਿ 99 ਵਿਿੱਚ ਇ ਿੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿ ੇਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਂ  ਮੇਤ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇ ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ। 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਰੇ  ਿੇਿ ਭਰ ਿੀ ਪਛਾਣ,  ਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ (ਇ ਨ ੰ  “ਚਾਈਲਿ ਫਾਈਿ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ), ਅਿਬਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ 

ਇਿੱਕ ਨੋਵਿ  ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਿੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਿੋਿਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਿੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਿ,ੇ 

ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਲੋੜਿੰਿ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 

ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱਚ ੇ ਿੇਿ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ    ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕ।ੇ 

ਪਹੁੰ ਚ  ਬੰਧੀ ਹਿੱ ਕ 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿ ੇਪਾਰਿ B ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਅਨੁਵਚਤ ਿੇਰੀ ਿ ੇਅਤੇ ਇਿੱਕ IEP 

ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਇਿੱਕ ਵਿਸਲੇਸਣ ਮੀਵਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿ ਪਵਲਨ  ਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ 

ਵਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਿੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੈ: 

1. ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿ ੇ ਪਸਿੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ 
ਹਿੱਕ; 

2. ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ 
ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ  ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ; ਅਤੇ 

3. ਆਪਏ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ। 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ 

  ਵਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ  ਰਪਰ ਤੀ, ਿਿੱਿਰੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨ ੰ   ੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਾਗ   ਿੇਿ ਕਨ ੰ ਨ ਿੇ 
ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੀ ਇ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਪਹੁੰ ਚ ਿ ੇਵਰਕਾਰਿ 

ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਿੀਆਂ ਿ ੇਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ 
ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉ  ਪਾਰਿੀ ਿ ੇਨਾਮ, ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨ ੰ  ਪਹੰੁਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਉ  ਉਿੇਸ 

 ਮੇਤ, ਵਜ  ਲਈ ਪਾਰਿੀ ਨ ੰ  ਵਰਕਾਰਿ ਿਰਤਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ  ੀ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਨ ੰ  ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਿਾਲੇ ਜਾਂ  ਕ ਲ 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ੇਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ। 

ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰ ੇਵਰਕਾਰਿ 

ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ   ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਿਾ  ਕਿਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਥਾਨਾਂ ਿੀ   ਚੀ 
ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

 ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਥਾਨਾਂ ਿੀ   ਚੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਫੀ  

 ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫੀ  ਲੈ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿ ੇਪਾਰਿ B ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ  ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰੋਕਿੀ। IDEA ਿ ੇਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਜਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ  ਕਿੀ। 

ਮਾਵਪਆ ਂਿੀ ਮੰਗ ਤ ੇਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ  ਧੋ 

34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੰਨਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ IDEA ਿ ੇਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿ ੇਜਾ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ੁੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਿੇ ਹੋ। 

ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿ ੇ ਮੇਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਵਮਆਿ ਿ ੇ

ਅੰਿਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿੇ। 

ਇਿੱਕ  ਣੁਿਾਈ ਿਾ ਮਕੌਾ,  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਅਤ ੇ ਣੁਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉ  ਫੈ ਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ    ਵਚਤ ਕਰੇ। 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਿੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 

ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿ ੇਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ  ੁਣਿਾਈ FERPA ਿ ੇਅਧੀਨ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈ 

ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਜਲਹਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ 
ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿ ੇਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਲਿਤ 

ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਜਲਹਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ 
ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿ ੇਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ 
ਵਿਿੱ ਪਣੀ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋਣ ਿ ੇਕਾਰਨ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਬਆਨ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਰਕਾਰਿ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਵਜਲਹੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਗ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਿਾ 
ਹੈ; ਅਤੇ 

2. ਜੇਕਰ ਵਜਲਹੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਰਕਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ਨ ੰ  ਤੀਜੀ ਪਾਰਿੀ ਿ ੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਆਨ ਿੀ ਉ  

ਪਾਰਿੀ ਿ ੇ ਨਮੁਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਰਗਿਾਿੇ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ 
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਵਜਆਂ ਿ ੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਿੋਂ 
ਤਿੱਕ ਵਕ FERPA ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਪਰਗਿਾਿੇ ਿੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ 
 ਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ।  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤ,ੇ IDEA ਿ ੇਪਾਰਿ ਬੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿ ੇਉਿੇਸ਼ ਲਈ ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ। 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿਰਾਂਵਜਸ਼ਨ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਿੀ ਉਮਰ 'ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਲਹਾ, ਵਜਿੱਥੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ  ਵਥਤ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਬਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਿ ੇਵਜਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ 
ਿਾਿਲਾ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਰੁਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ34 CFR §300.623; 

WAC 392-172A-05230 
ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਇਕਿੱਰਤੀਕਰਨ,  ਿੋਰੇਜ, ਪਰਗਿਾਿਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿ ਕਰਨ ਿ ੇਪੜਾਿਾਂ 'ਤ ੇਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ 
ਗੁਪਤਤਾ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  
IDEA ਅਤੇ FERPA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਅਧੀਨ ਗੁਪਤਤਾ  ੰਬੰਧੀ ਵ ਿਲਾਈ ਜਾਂ ਵਹਿਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਵਨਰੀਿਣ ਲਈ, ਏਜੰ ੀ ਿ ੇਅੰਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿ ੇਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਵਿਆਂ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ   ਚੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਿ ਕਰਨਾ, ਰਿੱ ਿਣਾ ਅਤੇ  ਾਂਭਣਾ 
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ    ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਹੁਣ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ,  ੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵਹਣ ਤ ੇਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਨਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 

ਨੰਬਰ, ਉ ਿੇ ਗਰੇਿ, ਹਾਜਰੀ ਵਰਕਾਰਿ, ਕਲਾ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜਰੀ, ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਰੇਿ ਪਿੱਧਰ, ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਲ ਿਾ ਇਿੱਕ  ਥਾਈ ਵਰਕਾਰਿ ਵਬਨਾਂ  ਮਾਂ 
 ੀਮਾ ਿ ੇ ਾਂਵਭਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ। 

ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣ ਿ ੇ ੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨ ੰ ਨ ਚੈਪਿਰ 40.14 ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿਾ  ੰਸੋਵਧਤ ਕੋਿ (RCW) ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਨ ੰ  ਵਕੰਨੇ ਵਚਰ 

ਤਿੱਕ ਵਰਕਾਰਿ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ੇਚਾਹੀਿ ੇਹਨ, ਇ  ਬਾਰੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਵਸੰਗਿਨ  ੈਕਿਰੀ ਆਫ਼  ਿੇਿ, ਵਿਿੀਜਨ ਆਫ਼ ਆਰਕਾਈਿ  ਅਤੇ 
ਵਰਕਾਰਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਸਸੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿ ੇ ਾਰੇ ਪਵਹਲ ਆਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਭਾਗੀਿਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਮ ਲੀਅਤ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇ

ਅਰੰਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤ ੇਅ ਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ 
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ਨ ੰ  ਨਹੀਂ  ੁਲਝਾ  ਕਿਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰ ਮੀ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ 
ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਹਨ। 

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

 ਧਾਰਨ 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਿ, ਅਤੇ FAPE ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
ਵਿਚੋਲਗੀ  ਿ-ੈਇਿੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 
IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਅਧੀਨ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈਸਨ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ 
ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਗਹਾ 'ਤ ੇ ਮਾਂਬਿੱਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾ ਹੋਿ ੇਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤ ੇ ੰਚਾਰ ਿ ੇਵਕ ੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਿੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ  ਪਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ ਵਿਕਾ  ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  
ਪੇਸਕਸ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਉਿਾ ੀਨ ਵਧਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤ ੇਵਮਲਣ ਿਾ ਮੌਕਾ: 

1. ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ  ੰ ਥਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵ ਿਲਾਈ ਅਤੇ   ਚਨਾ ਕੇਂਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ 
ਕੇਂਿਰ ਿ ੇਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਿਿੱ  ੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ? 

ਵਿਚਲੇੋ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ 
ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ, ਵਨਰਪਿੱ ਿ, ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਵ ਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ੰਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿਾ ਿੀ ਵਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 

OSPI ਬਾਹਰੀ ਏਜੰ ੀ ਨਾਲ  ਮਝੌਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਿੀ   ਚੀ  ਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱਿਿੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਨ ੰ  ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਿਾਰੀ ਵ ਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ 

ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ (1) OSPI, ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ , ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉ  ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਧੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ (2)ਉ ਿਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸੇਿਰ ਵਹਿੱਤ ਿਾ ਵਿਰੋਧ 

ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈਸਨ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ  ਥਾਨ 'ਤ ੇ ਮੇਂ ਵ ਰ ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। 

ਵਿਚਲੋਗੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ  ਮਝਤੌ ੇ

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ  ਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਤੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿੁਆਰਾ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਬਾਈਵਿੰਗ  ਮਝੌਵਤਆਂ ਵਿਿੱਚ 

ਿਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈਸਨਾਂ ਿੌਰਾਨ ਚਰਚਾਿਾਂ ਗੁਪਤ ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ੰਘੀ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ 
ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਰਾਜ ਿੀ ਅਿਾਲਤ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿਚ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। 
ਇਹ ਵਲਿਤੀ  ਮਝੌਤੇ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱ ਵ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਹੀ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ 
 ਮਝੌਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਰਾਜ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਧਨਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗ  
ਹੋਣ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਵਿਸਸੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈਆ ਂ

ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 

IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ (ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਲਈ ਿਿੱਿ-ਿਿੱ ਿ 

ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾ OSPI ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਿੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
 ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ, OSPI, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ੀ ਨੇ ਭਾਗ B ਲੋੜਾਂ, 34 CFR ਭਾਗ 300 ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ  ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ, ਜਾਂ IDEA 

ਿੇ ਭਾਗ B ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਾਜ ਿ ੇਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ OSPI ਿੁਆਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਅਤੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ , ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ 
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ਿਾਲੀ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਿ ੇਇਿੱਕ  ਾਲ ਿ ੇਅੰਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਵਿਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਿ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਮੁਨਾ ਬ ਜਨਤਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਨਾਲ 

 ਬੰਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਿੁਆਰਾ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ 
ਹਨ। ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਇਿੱਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਿੱਜ (ALJ) ਿੁਆਰਾ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਪਰਸਾ ਵਨਕ 

 ੁਣਿਾਈਆਂ ਿ ੇਿਫ਼ਤਰ ਿੁਆਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਏਜੰ ੀ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਗਿਾਹਾਂ ਿੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤੇ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਿ ੇਿ ੋ ਾਲਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ( ਬ ਤਾਂ ਿੀ ਗਲਤ ਪੇਸਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਪਿਾਿਾਂ ਿ ੇਨਾਲ।) 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
34 CFR §§300.151–300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
OSPI ਿੀਆਂ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰਾਜ ਿ ੇਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਬ ਾਈਿ 'ਤ ੇਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ  ੰਗਠਨ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹਾ, OSPI, ਜਾਂ IDEA ਿੁਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਅਕ  ੰ ਥਾ 
ਨੇ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮਾਂ, ਜਾਂ  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁ ੀਂ ਆਵਫ  ਆਫ 

 ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸਨ (Office of Superintendent of Public Instruction) (OSPI),  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ, 

PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 ਕੋਲ ਵਲਿਤੀ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਸਕਾਇਤ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ 
ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨ ੰ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਤੁ ੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ 
ਵਲਿਤੀ ਵਸਕਾਇਤ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ, ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾ ਿੁਆਰਾ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇ  

ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 

• ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨੇ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮ,  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਜਾਂ 
ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ  ਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 

• ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 
• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬੇਘਰ ਹੈ; 

• ਉ   ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪੜਹਿਾ ਹੈ; 

• ਿਾ  ਤਿੱਥਾਂ ਿ ੇਨਾਲ  ਮਿੱ ਵ ਆ ਿਾ ਿਰਣਨ; 

• ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਗਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ 

 ਮਿੱ ਵ ਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ; ਅਤੇ 
• ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ OSPI ਿੁਆਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ  ਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਮੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ। 

OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਾਿਲ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ OSPI – ਵਿਸੇਸ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ – ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ – ਅਕ ਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿੈਿੱਬ ਪੇਜ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇ  ਫਾਰਮ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਸਕਾਇਤਿੀ ਜਾਂਚਾਂ 
OSPI ਨ ੰ  ਵਸਕਾਇਤ ਵਮਲਣ ਤੋਂ 60 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਬਾਅਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ 

ਵਕ  ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਿੀ ਪੁਸਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ। 60 ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਿੌਰਾਨ, OSPI (1) ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਵਸਕਾਇਤ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ; (2) 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ੰ  ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਿੋਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ; (3) ਜੇਕਰ OSPI ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਆਨ- ਾਈਿ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ, (4)  ਾਰੀ  ੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਕ ੇ ਲੋੜ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/CitizenComplaint.aspx
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ਨਹੀਂ। 

ਜਾਂਚ, ਵਿ ਥਾਰ, ਵਲਿਤੀ ਫ ੈਲਾ 
60 ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਤਾਂ ਵਿ ਥਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ: (1) ਵਕ ੇ ਿਾ  ਵਸਕਾਇਤ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅ ਧਾਰਨ 

 ਵਥਤੀਆਂ ਮੌਜ ਿ ਹੋਣ; ਜਾਂ (2) ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ  ਿੈਇਿੱ ਛਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਿਿਾਿ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ 

ਹਿੱਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਚ  ਵਹਮਤ ਹੰੁਿੇ ਹੋ। 

ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ ਨ ੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ 

ਿੋਸ ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਿੋਸ ਲਈ, ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਤਿੱਥਾਂ ਿ ੇਨਤੀਜੇ, ਵ ਿੱਿੇ, ਫੈ ਲੇ ਿ ੇਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤ ੇਵਸਕਾਇਤ ਨ ੰ  
ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ  ਮਝ ੇਗਏ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਜਬ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਿਿੱ  ੇਗਾ। 

ਵਸਕਾਇਤ ਉਪਰਾਲੇ 

ਜਿੋਂ OSPI ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਆਰਾ ਉਵਚਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅ ਫਲਤਾ ਵਮਲਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈ ਲੇ 

ਵਿਿੱਚ ਇਨਹ ਾਂ ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
1. ਉਹਨਾਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ  ੁਧਾਵਰਆ ਜਾਿੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਮੁਿਰਾ ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਅਿਾਰਿ ਿੇਣਾ ਜਾਂ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ(ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ) ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੋਰ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 
2.  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਉਵਚਤ ਭਵਿਿੱ ਿੀ ਪਰਬੰਧ। 

ਵਿਸਸੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਬਣਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ 

ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਮੁਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਮੁਿੱ ਿੇ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਭਾਗ ਹਨ, OSPI ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਸਕਾਇਤ ਿ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਭਾਗ ਨ ੰ  ਪਾ ੇ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ (ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ) ਵਜ  ਨ ੰ  ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ। ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਚਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮ ਲੇ ਨ ੰ , ਜੋ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸਕਾਇਤ ਿੀਆਂ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਵਕ ੇ ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਿੱ ਿੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾਂ ਫੈ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਵਮਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ OSPI ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨ ੰ    ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹੋ 

 ਕਿਾ ਹੈ ਉਹ ਉ  ਮੁਿੱ ਿੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ। 

OSPI ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਿੇ ਹੋਏ ਵਸਕਾਇਤ ਿਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹਾ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇਫੈ ਲੇ ਨ ੰ  
ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

ਆਮ 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ FAPE ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਜਿ ਕੋਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਨ ੰ  ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ 
ਘਿੱਿ-ਲਾਗਤ ਿਾਲੀਆਂ ਕਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਿਾ ਤੇ, "ਤੁ ੀਂ" ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ "ਵਜਲਹੇ" ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿਾ 
ਅਿਾਰਨੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਵਕ ੇ ਅਿਾਰਨੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ ੈ

ਵਕ ੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ  ੌਂਪਣੀ 
ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਇ  ਬਨੇਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੇਠਾਂ   ਚੀਬਿੱ ਧ  ਾਰੀ  ਮਿੱਗਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗੁਪਤ 

ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ , ਵਜ  ਵਕ ੇ ਨੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਿ,ੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇOSPI ਿ ੇਮਨੋਨੀਤ, ਆਵਫ  ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ 

ਹੀਅਵਰੰਗਜ (OAH) ਨ ੰ ,  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਪਤੇ 'ਤ ੇਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 

Office of Administrative Hearings 

600 University Street, Suite 1500 

Seattle, WA 98101-3126 

ਫੈਕ : 206-587-5135 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿ ੇਹਨ: 

1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ; 

2. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ ਿਾ ਪਤਾ; 
3. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇ ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ; 

4. ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
5.  ਮਿੱ ਵ ਆ ਿੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ  ਮਿੱ ਵ ਆ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਤਿੱਥ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ 
6. ਉ   ਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ਮਿੱ ਵ ਆ ਿਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਹਿੱਲ। 

ਵਕ  ੇਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ 'ਤੇ  ਣੁਿਾਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨੋਵਿ  ਿੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤਿ ਤਿੱਕ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਿੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਿੇ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ   ਚੀਬਿੱ ਧ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

 ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਿੀ ਭਰਪ ਰਤਾ 
ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, ਇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਾਫੀ  ਮਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਿਾ ਮਤਲਬ 

ਹੈ ਵਕ ਬੇਨਤੀ  ਫਾਈਵਲੰਗ ਿ ੇਤਵਹਤ ਉੱਪਰ ਨੋਿ ਕੀਤੀਆਂ  ਮਿੱਗਰੀ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  
ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜ  ਵਧਰ ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ 
ਅੰਿਰ ALJ ਅਤੇ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ   ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਵਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਿਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਾਕਾਫੀ ਿੀ   ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਪੰਜ ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ALJ ਨ ੰ  ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ   ਚੀਬਿੱ ਧ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

 ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਿੀ  ਧੋ 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜੇ: 

1. ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  
ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

2. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ,  ੁਣਿਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ 

ਮੀਵਿੰਗ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਲਈ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ (ਿੇਿੋ:  ੰਸੋਵਧਤ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ) 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਬਾਰਾ ਸੁਰ  ਹੰੁਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਮਤੀ ALJ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ   ਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਿਾ ਵਜਲਹਾ ਜਿਾਬ 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੋਈ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ 

ਵਿਸਾ-ਿ ਤ  ਿ ੇਬਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਿ ੇਵ ਰਲੇਿ ਹੇਠ ਿਿੱ ਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ , ਲੋੜੀਂਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ 
ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿ ੇ10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਭੇਜੋ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ, 
ਇ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ; 

2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿ ੇਕਾਰਨ; 
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3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਰਕਾਰਿ, ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਜ ਨ ੰ  ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਿਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ  ੀ; ਅਤੇ 
4. ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਜੋ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 

ਕੋਈ ਵਜਲਹਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਪਰੋਕਤ 

ਮਿਾਂ 1–4 ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿੀ ਹੈ। 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਿਾ ਤੇ ਵਕ ੇ ਹਰੋ ਵਧਰ ਿਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ 
ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਛਿੱਿ ਕੇ, ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,  ੈਕਸਨ ਿ ੇਤਵਹਤ 

ਵਿਚਾਰ-ਿਿਾਂਿਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿ ੇ10 ਕੈਲੰਿਰ 

ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਲੇ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ ਨ ੰ   ੰਬੋਵਧਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ 

ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। 

ਮੌਿਲ ਫਾਰਮ s 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੌਿਲ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕ।ੇ ਫਾਰਮ OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ – 

ਆਮ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੋਰਮ ਿੈਿੱਬ ਪੰਨਾ. 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇ  ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਿਰਤਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਾਰੀ ਲੋੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਵਿਸੇਸ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਜਿੋਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਿੀ ਹ ੈ

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸਾ ਨ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵ ਰਲੇਿ ਿ ੇਤਵਹਤ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ, ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਵਿਿੱਤੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹੈ, 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੌਰਾਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਿ ਥਾ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰੋਕਿੀ। IEP ਿੀਮ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇIEP ਨ ੰ  ਅਿੱਪਿੇਿ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਜੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਸੁਰ ਆਤੀ ਿਾਿਲੇ ਿਾ ਤੇ ਅਰਜੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ , ਤੁਹਾਿੀ 
 ਵਹਮਤੀ ਿ ੇਨਾਲ, ਅਵਜਹੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੀ  ਮਾਪਤੀ ਤਿੱਕ ਬਕਾਇਿਾ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਸੁਰ ਆਤੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿੇ 
ਭਾਗ C ਤਵਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿਿੱਲ ਤਬਿੀਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਗ C  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ 

ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਤੰਨ  ਾਲਾਂ ਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਉਹ ਭਾਗ C  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਆ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿੇ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ 

 ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤਿੱਕ, ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ 
 ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚਕਾਰe ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਜੇ ALJ ਇ  ਫੈ ਲੇ 'ਤ ੇਪਹੰੁਚ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਉਵਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇਫੈ ਲੇ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਿਾਲਤੀ ਅਪੀਲ 

ਿੌਰਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਿ ੇਮਕ ਿਾਂ ਿਾ ਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਿਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਰੈਜਵੋਲਊਸ਼ਨ ਪਰਵਕਵਰਆ 

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
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/dispute-resolution/request-due-process-hearing
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ਰੈਜਵੋਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗਾਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਿ ੇਬਾਅਿ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਅਤੇ OAH, ਵਜਲਹੇ 
ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ IEP ਿੀਮ ਿ ੇ ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੀਵਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੀ 
ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਤਿੱਥਾਂ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿ।ੇ ਇਹ ਮੀਵਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਿ ੇਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿਾ ਤੇ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ ਜਾਂ 
ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ  ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ। ਮੀਵਿੰਗ: 

1. ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਵਕ ੇ ਪਰਤੀਵਨਧ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਹੋਿ;ੇ 

ਅਤੇ 
2. ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿ ੇਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਮੀਵਿੰਗ ਿਾ ਮਕ ਿ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਿਾਂਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 

ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਵਿਿਾਿ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿ।ੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ 

ਲਈ IEP ਿੀਮ ਿ ੇ ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋ। 

ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ  ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੰੁਿੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
2. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੰੁਿੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਲੇਿ ਿ ੇਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ । 

ਰੈਜਵੋਲਊਸ਼ਨ ਵਮਆਿ 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿ ੇ30 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਨਯਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਤਹੁਾਿੀ  ੰਤੁਸਿੀ ਅਨੁ ਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਆਵਿਰੀ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿ ੇਅੰਤ 'ਤ ੇਸੁਰ  ਹੰੁਿੀ 
ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਕੁਝ 

ਅਪਿਾਿ ਹਨ। 

ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਿੋਨੋਂ  ਹੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਛਿੱਿਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ, ਤਿ ਤਿੱਕ 

ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਫਲਤਾ, ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ 
ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕਰ ਿੇਿੇਗੀ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੇ। 

ਜੇ ਿਾਜਬ ਕੋਵਸਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਤਾਿੇਜਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਿ ੇਬਾਅਿ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਹਾ ਲ 

ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 30- ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਵਮਆਿ ਿ ੇਅੰਤ 'ਤੇ, ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਿਾਰਜ ਕਰ ਿੇਿੇ।  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਿਾ ਤੇ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤ ੇਆਪ ੀ 
 ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਬੰਿੋਬ ਤ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਨ ੰ  ਿ ਤਾਿੇਜਬਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਿ ਤਾਿੇਜਾਂ ਿ ੇਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਸਸਾਂ ਸਾਮਲ 

ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ; 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ- ਥਾਨ 'ਤ ੇਕੀਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਿ ੇਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿ ੇਨਤੀਜੇ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿ ੇ15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਵਜਲਹਾ 
ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ALJ 

ਨ ੰ  ਇਹ ਆਰਿਰ ਿੇਣ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਿੇ ਹੋ ਵਕ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਸੁਰ  ਹੋਿੇ। 

30-ਕਲੰੈਿਰ-ਵਿਨ ਰਜੈਵੋਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ 
ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮਤਾ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ  ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ 

ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
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ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਸੁਰ ਆਤ ਜਾਂ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਿ ੇਬਾਅਿ ਅਤੇ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿ ੇਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇ 

ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਵਕ ਕੋਈ  ਵਹਮਤੀ  ੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ 45- ਕੈਲੰਿਰ-

ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿ ੇਅਮਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜ ੇਤਿੱਕ  ਵਹਮਤੀ 'ਤ ੇਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚ,ੇ ਤਾਂ 30-

ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿ ੇਅੰਤ 'ਤ,ੇ ਤਾਂ ਿੋਨੋਂ  ਵਧਰਾਂ ਵਕ ੇ  ਵਹਮਤੀ 'ਤ ੇਪਹੰੁਚਣ ਤਿੱਕ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ 
ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੋ  ਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਵਪਿੱਛੇ ਹਿ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ 

ਿਾ ਤੇ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਵਲਿਤੀ ਵਨਪਿਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਝਗੜੇ ਿਾ ਵਨਪਿਾਰਾ ਕਰ ਵਿੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਕਨ ੰ ਨੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਜੋੜਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਿਿੱਲੋਂ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
2.  ਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਿਾਵਸੰਗਿਨ  ਿੇਿ  ੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਿ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ 

ਲਾਗ  ਕਰਨਯੋਗ। 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ਮੀਵਿਆ ਵਮਆਿ 

ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਿ ੇਬਾਅਿ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਉ   ਮੇਂ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇ

ਅੰਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜਿ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤ ੇਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ  ਨ। 

ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-

05090–05100; WAC 392-172A-05160 

ਆਮ 

ਜਿ ਿੀ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇ  ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਲਾਜਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਵਨਰਪਿੱਿ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਪਰਸ਼ਾ ਵਨਕ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਿੱਜ (ALJ) 

 ੁਣਿਾਈ ਇਿੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ  ੁਤੰਤਰ ALJ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜ ਨ ੰ  ਆਵਫ  ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ ਹੀਅਵਰੰਗਜ (OAH) ਿਿੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ 
'ਤ ੇਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ, ਇਿੱਕ ALJ: 

1. OSPI ਜਾਂ ਉ  ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂ  ੰਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ 

ਵਿਅਕਤੀ ਵ ਰਫ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ੰ  ALJ ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; 

2. ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸੇਿਰਾਨਾ ਵਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ALJ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱ ਿਤਾ ਿੇ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਹੋਿ;ੇ 

3. ਵਗਆਨਿਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ IDEA ਿ ੇਪਰਾਿਧਾਨਾਂ, ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿ ੇਵਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 

ਿੀਆਂ ਅਿਾਲਤਾਂ ਿੁਆਰਾ IDEA ਿੀਆਂ ਕਨ ੰ ਨੀ ਵਿਆਵਿਆਿਾਂ ਨ ੰ   ਮਝਣ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
4. ਉ  ਕੋਲ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਵਚਤ, ਵਮਆਰੀ ਕਨ ੰ ਨੀ ਪਰਥਾ ਿ ੇਅਨੁ ਾਰੀ ਫੈ ਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਲਿਣ ਿਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

OSPI ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ   ਚੀ ਰਿੱਿਿਾ ਹੈ ਜੋ ALJs ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਵਨਭਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ 

ਸਾਮਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। 

ਵਿਸਾ ਿ ਤ  ਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ਣੁਿਾਈ 
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ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਰ ਜੋ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੌਕ ੇਅਵਜਹੇ ਮ ਲੇ ਨਾ ਉਠਾਿੇ 
ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਿ ਜੀ ਵਧਰ  ਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

 ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ ਿਾ ਤ ੇ ਮਾਂ- ੀਮਾ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿ ੋ ਾਲਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਿਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  

ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ   ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ  ੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ। 

 ਮਾਂ  ੀਮਾ ਲਈ ਛਿੋਾਂ 
ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਕੋਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕ ੇਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ ਵਕਉਂਵਕ: 

1. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗਲਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇ ਨੇ ਉ   ਮਿੱ ਵ ਆ ਜਾਂ ਮ ਲੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ  ੀ ਜੋ ਤੁ ੀਂ 
ਆਪਣੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

2. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ੀ ਵਕ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ  ੀ। 

 ਣੁਿਾਈ ਹਿੱ ਕ  

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

ਆਮ 

ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਵਿਿੇ ਆਪਣੀ 
ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ, ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਿੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਿਜੋਂ, ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਹਿੱਕ ਹੈ: 

1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ  ਮਿੱ ਵ ਆਿਾਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸੇਸ 

ਵਗਆਨ ਜਾਂ ਵ ਿਲਾਈ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿ ੇਨਾਲ  ਲਾਹ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 
2.  ਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਪੁਿੱ ਛਵਗਿੱਛ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਿੀ ਹਾਜਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹਨ; 

3.  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ  ਬ ਤ ਨ ੰ  ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਿਾ ਿੁਲਾ ਾ 
ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿ;ੇ 

4.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ, ਅਿੱਿਰ-ਿਰ-ਅਿੱਿਰ ਵਰਕਾਰਿ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 
5. ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿੀਆਂ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਆਪਣ ੇਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀਆਂ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਕਈੋ ਹਰੋ ਿਲੁਾ ਾ 
ਵਕ ੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਨ ੰ  ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ 

ਤਿੱਕ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਵ ਫਾਰਸਾਂ ਿਾ ਿੁਲਾ ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ 
 ੁਣਿਾਈ ਮੌਕ ੇਕਰਨ ਿਾ ਇਰਾਿਾ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋ। 

ਇਿੱਕ ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਜੋ ਇ  ਲੋੜ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਿੀ   ਵਹਮਤੀ ਿ ੇਵਬਨਾਂ  ੁਣਿਾਈ 

ਮੌਕੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਫਾਰਸ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ  ਕਿਾ ਹੈ। 

 ਣੁਿਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਵਪਆ ਂਿੇ ਹਿੱਕ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਮੌਜ ਿ ਰਵਹਣ ਿਾ; 
2.  ੁਣਿਾਈ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਰਿੱਿਣ ਿਾ; ਅਤੇ 
3.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਰਕਾਰਿ, ਤਿੱਥਾਂ ਿੀਆਂ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਖ਼ਰਚ ੇਿ ੇਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਣੁਿਾਈਆਂ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਤੇ  ੁਵਿਧਾ 
34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
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ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗਾਂ ਿਾ ਤੇ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੀ  ਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਿਿ ਵਥਤ ਕੀਤੀ 
ਰੈਜੋਲ ਸਨ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿੀ ਵਮਆਿ ਪੁਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਅੰਿਰ: 

1.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅੰਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
2. ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਹਰੇਕ ਵਧਰ ਨ ੰ  ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਧਰ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾ   ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਿੀ ਆਵਗਆ 

ਿੇ  ਕਿਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਵਜਹੇ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ ਿਾਜਬ 

ਤੌਰ 'ਤ ੇ ੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਿ।ੇ 

 ਣੁਿਾਈ ਿ ੇਫੈ ਲੇ 

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

ALJ ਿਾ ਫ ੈਲਾ 
ਇ  ਬਾਰੇ ਵਕ ੇ ALJ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਕਿੀਂ ਜਨਤਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  ੀ, ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਠੋ  ਆਧਾਰਾਂ 
'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ੀਂ ਿੋਸ ਲਾਉਂਿੇ ਹੋ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ALJ ਇਹ ਿੇਿ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  FAPE ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ ਜੇਕਰ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇFAPE ਿ ੇਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; 

2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  FAPE ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਮੌਕ ੇਵਿਿੱਚ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ 
3. ਵਕ ੇ ਵਿਿੱ ਵਿਅਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹਣ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਨਰਮਾਣ ਕਲਾਜ 

ਭਾਿੇਂ ਵਕ ੇ ALJ ਨ ੰ  FAPE ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿੱ ਗਿੀ, ਤਾਂ ਿੀ ALJ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  IDEA ਿ ੇਭਾਗ B (34 CFR §§300.500 ਤੋਂ ਲੈਕ ੇ300.536) ਿੇ 
ਤਵਹਤ  ੰਘੀ ਅਵਧਵਨਯਮਾਂ ਿ ੇਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ-ਗਾਰਿਾਂ ਿਾਲੇ ਿੰਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਆਿੇਸ ਿ ੇ ਕਿਾ ਹੈ। 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿਾ ਤ ੇਿਿੱ ਿਰੀ ਬਨੇਤੀ 
ਤੁ ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਵਕ ੇ ਮੁਿੱ ਿੇ 'ਤ ੇਇਿੱਕ ਿਿੱਿਰੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

 ਲਾਹਕਾਰੀ ਪਨੈਲ ਅਤ ੇਆਮ ਜਨਤਾ ਿਾ ਤੇ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਅਤ ੇਫ ੈਲਾ 
OSPI ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਮਿਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ: 

1. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿੀ  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ ਅਿਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਿੀ (SEAC) ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਪਰਿਾਨ 

ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
2. ਉਹਨਾਂ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਜਨਤਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ। 

ਫ ੈਲੇ ਿੀ ਆਵਿਰਤਾ; ਅਪੀਲ 

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਫੈ ਲਾ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਆਵਿਰੀ 
ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ (ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ) ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਲਆਕ ੇਫੈ ਲੇ 

ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 
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ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਸਾਮਲ ਹ ੈ

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

ਆਮ 

ਜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ 

 ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ), ਤਾਂ ਉ  ਵਧਰ ਨ ੰ  ਉ  ਮਾਮਲੇ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਨਯਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਿਸ਼ਾ  ੀ। ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ   ਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਰਾਜ ਿੀ ਅਿਾਲਤ (ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਅਿਾਲਤ ਵਜ  ਕੋਲ ਇ  

ਵਕ ਮ ਿ ੇਕੇ  ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆਿਂਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ।  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਿੀਆਂ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਰਕਮ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ IDEA ਿ ੇਭਾਗ ਬੀ ਿ ੇਤਵਹਤ ਵਲਆਂਿੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈ ਲਾ ਿੇਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। 

 ਮਾਂ  ੀਮਾ 
ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਪਾਰਿੀ ਕੋਲ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਿ ੇALJ ਿ ੇਫੈ ਲੇ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨ ਹੋਣਗੇ। 

ਹੋਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆ ਂ

ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ: 

1. ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿ ੇਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ; 

2. ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਹੋਰ  ਬ ਤਾਂ ਨ ੰ   ੁਣਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
3. ਆਪਣ ੇਫੈ ਲੇ ਨ ੰ   ਬ ਤਾਂ ਿੀ ਪਰਬਲਤਾ 'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਾਲਤ ਢੁਕਿਾਂ ਹੋਣ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿੀ 

ਹੈ। 

ਵਨਰਮਾਣ ਿਾ ਵਨਯਮ 

IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ ਯ .ਐਿੱ . ਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ ਅਵਧਕਾਰਾਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਿ ਜਾਂ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 
 ੰਵਿਧਾਨ, 1990 ਿਾ ਅਮੈਵਰਕਨਜ ਵਿਿ ਵਿ ਏਵਬਲਿੀਜ ਐਕਿ, 1973 ਿ ੇਮੁੜ-ਿ ੇਬਾ ਕਾਨ ੰ ਨ ਿਾ ਵ ਰਲੇਿ V ( ੈਕਸਨ 504), ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ  ੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨ ੰ ਨਾਂ ਿ ੇਤਵਹਤ ਕੋਈ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ 

ਿਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਅਵਜਹੀ ਰਾਹਤ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ 
ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉ ੇ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਿੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 
ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰਿੇ ਹੋ। ਇ ਿਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਨ ੰ ਨਾਂ ਤਵਹਤ 

ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜੋ IDEA ਿ ੇਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ ਕਨ ੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਓਿਰਲੈਪ ਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਿੇ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਨ ੰ ਨਾਂ 
ਤਵਹਤ ਰਾਹਤ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ; ਵ ਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਵਹਲਾਂ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ IDEA ਿ ੇਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਹਾ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕ।ੇ 

ਅਿਾਰਨੀ ਿੀ ਫੀ   

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

ਆਮ 

ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਪਰਬਲ ਹੰੁਿੇ ਹੋ (ਵਜਿੱਤਿੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਵਕ ੇ ਅਿਾਰਨੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਾਲਤ, 

ਅਿਵਤਆਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਿ ੇਭਾਗ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ  ਿ ੇ ਕਿੀ ਹੈ। 

IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਤਵਹਤ ਵਲਆਂਿੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ, ਆਪਣ ੇਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਚ, ਫੈ ਲਾ ਿ ੇ ਕਿੀ ਹੈ 

ਵਕ ੇ ਪਰਚਵਲਤ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਜਾਂ OSPI ਨ ੰ  ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਿੁਆਰਾ 
ਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਿਾਰਨੀ: (ਉ) ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਵਸਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕੇ  ਿਾਇਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਬਾਰੇ ਅਿਾਲਤ 

ਨ ੰ  ਲਿੱ ਗਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤੁਿੱ ਛ, ਗੈਰ-ਿਾਜਬ, ਬੇਬੁਵਨਆਿ ਹੈ; ਜਾਂ (ਅ) ਮੁਕਿੱ ਿਮਬੇਾਜੀ ਿ ੇ ਪਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਿੱ ਛ, ਗੈਰ-ਿਾਜਬ, ਜਾਂ ਬੇਬੁਵਨਆਿ ਹੋ ਜਾਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਿਆ; ਜਾਂ 
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IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿ ੇਤਵਹਤ ਵਲਆਂਿੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ, ਆਪਣ ੇਅਿਵਤਆਰ ਅਨੁ ਾਰ, ਵਕ ੇ ਪਰਚਵਲਤ 

 ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ OSPI ਨ ੰ  ਲਾਗਤਾਂ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀ ਫੀ  ਿ ੇ ਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ ਅਿਾ ਕਰਨੀਆਂ  ਨ, 

ਜੇਕਰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱਚ ਅਿਾਲਤੀ ਕੇ  ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਅਣਉਵਚਤ ਮਕ ਿ ਿਾ ਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  ਤਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਿੇਰੀ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਲਾਗਤ ਵਿਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ। 

ਫੀ  ਿਾ ਅਿਾਰਿ 

ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਿਰਾਂ 'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਵਕ ਮ 

ਅਤੇ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। ਅਿਾਰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀ  ਜੋੜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਨ  ਜਾਂ ਗੁਣਕ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
 ਕਿੀ। 

ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਸ਼ਾਇਿ ਨਾ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਵਲਿਤੀ ਪੇਸਕਸ ਿ ੇਬਾਅਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ IDEA ਿ ੇ

ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ  ਬੰਵਧਤ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ, ਜੇਕਰ: 

1. ਇਹ ਪੇਸਕਸ ਵ ਿਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇ ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ ਿ ੇਵਨਯਮ 68 ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ  ਮੇਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪਿੱਧਰੀ  ਮੀਵਿਆ ਿ ੇਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਕਾਰਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ 
ਹੈ; 

2. ਪੇਸਕਸ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ; ਅਤੇ 
3. ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਚਲਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨਾਲੋਂ 

ਵਜਆਿਾ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਿ ੇਬਾਿਜ ਿ, ਅਿਾਲਤ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿ ੇ ਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਹਾਿੀ ਹੰੁਿੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਿਾਜਬ ਹੋ। 

IEP ਿੀਮ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਿੰਗ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਤਿ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮੀਵਿੰਗ ਵਕ ੇ 

ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ। 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤਵਹਤ ਲੋੜੀਂਿੀ ਇਿੱਕ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਪਰਸਾਸਕੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ, ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਿ ੇਮਕ ਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਪਰਸਾਸਕੀ 
 ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ। 

ਅਿਾਲਤ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੋਿ,ੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  ਘਿੱਿ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ, ਜੇ 

ਅਿਾਲਤ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਿਾ ਹੈ ਵਕ: 

1. ਤੁ ੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿ ੇਚਲਨ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਿ ਿ ੇਅੰਵਤਮ ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਿੇਰੀ ਕਰ ਵਿਿੱਤੀ; 

2. ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੀ ਰਕਮ ਜੋ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਮਲਿੇ-
ਜੁਲਿੇ ਹੁਨਰ, ਿਿੱਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਾਲੇ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰਤੀ ਘੰਿਾ 
ਿਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੈ; 

3. ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋਏ ਵਬਤਾਇਆ ਵਗਆ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨ ੰ ਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਹਿੱਿੋਂ 
ਿਿੱਧ  ਨ; ਜਾਂ 

4. ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬੇਨਤੀ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਢੁਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਪਰ, ਅਿਾਲਤ ਫੀ  ਘਿੱਿ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੀ ਜੇ ਅਿਾਲਤ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੇ ਵਕ ਰਾਜ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿ ੇਅੰਵਤਮ 

ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ  ੀ ਜਾਂ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ  ੁਰਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਿੀਆਂ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ 
ਤਵਹਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ  ੀ। 

ਵਿਸਸੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਯਗੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿਾ ਤੇ ਅਨੁਸਾਸਨ  ਬੰਧੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਜਿ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ/ਬਿੱਚੀ ਅਨੁਸਾਵ ਤ ਹੰੁਿਾ/ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ  ੁਰਿੱ ਵਿਆਿਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਨ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ  ੁਰਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 
ਿੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਪਰ ਅਜ ੇਤਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਪਾਇਆ ਵਗਆ। 



ਪੰਨਾ । 27 

 ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿੀ ਅਥਾਰਿੀ 
34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

ਕ ੇ-ਿਰ-ਕ ੇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ 
 ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇ -ਿਰ-ਕੇ  ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਵਿਲਿੱ ਿਣ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਣ ਵਕ ਕੀ 
 ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ (ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਿ ੇਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਪਵਰਭਾਸਾ, ਹੇਠਾਂ ਿੇਿੋ), ਅਨੁਸਾ ਨ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ 

ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿ ੇਅਨੁ ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇ ਕ ਲੀ ਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਆਮ 

ਇ  ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਤੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿੇ ਹਨ,  ਕ ਲੀ 
ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ  10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜਆਿਾ  ਮੇਂ ਿਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿੀਂ ਅੰਤਵਰਮ 

ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ, ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਹਿਾ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 
ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁਰਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਿਿੱ ਿਰੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਲਈ ਉ ੇ  ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ 

ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ  ਹਿਾ  ਕਿੇ ਹਨ; ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਉਹ ਹਿਾਉਣ ਨਾਲ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿੀ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸਾ 
ਲਈ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਹਿਾਉਣ ਿ ੇਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇਿੋ)। 

ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਹਿਾਉਣ ਿ ੇਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ 
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਹ ੈਜੇ: 

1. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ; ਜਾਂ 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਿ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ: 

a. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ, ਇਿੱਕ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨ; 

b. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਵਪਛਲੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇਵਿਿਹਾਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਿਾ 
ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ ਿ ੇਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ; ਅਤੇ 

c. ਕੁਝ ਿਧੀਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਵਮਆਿ, ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਕੁਿੱ ਲ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ 
ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ। 

 ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਕੇ -ਿਰ-ਕੇ  ਿ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿਾ ਗਠਨ 

ਕਰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਇ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ 
ਅਧੀਨ ਹੈ। 

  ਚਨਾ 
ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ  ਵਜਲਹਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਨ ੰ  ਹਿਾਉਣ ਿਾ 
ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ  ਫੈ ਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ    ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ 

 ੁਰਿੱ ਵਿਆ-ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ. 

 ਿੇਾਿਾਂ 
ਇਿੱਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉ   ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ  

ਤੋਂ ਘਿੱਿ  ਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ   ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ 

ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜੰਨਾਂ ਨ ੰ  ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਨੁਸਾ ਨ ਅਵਧਵਨਯਮ ਇਹ ਪਰਿਾਨ 

ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਮੁਅਿੱਤਲੀ, ਬਰਿਾ ਤਗੀ, ਜਾਂ  ੰਕਿਕਾਲੀਨ ਬਰਿਾ ਤਗੀ ਿੌਰਾਨ,  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ  
ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ਾਧਾਰਨ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਿਣ, ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਸੇ, ਗਰੇਿ-ਪਿੱਧਰ, ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸਨ ਲੋੜਾਂ (WAC 392-400-610) ਿੀ ਪ ਰਤੀ 
ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕ।ੇ 
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ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਉ ਨ ੰ  ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ 

ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  10 ਤੋਂ ਵਜਆਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਉ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 
1. ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿ ੇਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ 

ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕ,ੇ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਿ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇIEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ 

ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ 
2. ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੋਿ,ੇ ਇਿੱਕ 

ਪਰਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ  ੋਧਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਿਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 

ਉ ੇ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱ ਚ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿ ੇਬਾਅਿ, ਅਤੇ ਜ ੇਿਰਤਮਾਨ 

ਬਰਿਾ ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਘਿੱਿ  ਮੇਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ (ਉੱਪਰ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ), ਤਾਂ  ਕ ਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਅਵਧਆਪਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕ ੇ ਇਿੱਕ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰਕ,ੇ 

ਉ  ਹਿੱਿ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਵਜ  ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿ ੇਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇIEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਿਧਣਾ। 

ਜੇ ਬਰਿਾ ਤੀ ਨਾਲ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ (ਿੇਿੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਵਰਭਾਸਾ), ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਿੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਆਮ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ 
ਵਿਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇIEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। 

ਵਨਰਣੈ ਪਰਗਿਾਿਾ 
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਿ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਿ ੇ10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ 
ਿੇ ਅੰਿਰ (ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਿਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕ ੇਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇਿੋ), ਵਜਲਹੇ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ IEP 

ਿੀਮ ਿ ੇ ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀ  ਾਰੀ  ਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਵਜ  

ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿ ੇIEP, ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਧਆਪਕ ਿ ੇਵਨਰੀਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਿੀ  ਬੰਵਧਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ: 

1. ਜੇ  ਿਾਲ ਵਿਚਲਾ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕ ੇਹੋਇਆ  ੀ, ਜਾਂ ਇ ਿਾ ਇ  ਨਾਲ ਵ ਿੱ ਧਾ ਅਤੇ ਵਜਕਰਯੋਗ ਵਰਸਤਾ  ੀ; 
ਜਾਂ 

2. ਜੇ  ਬੰਵਧਤ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ IEP ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਵ ਿੱ ਧਾ ਨਤੀਜਾ  ੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ  ਮੇਤ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਿੀਮ ਿ ੇ ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, 
ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਜੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮ ਹ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਸਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਿਹਾਰ IEP ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਵ ਿੱ ਧਾ 
ਨਤੀਜਾ  ੀ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਿ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਵਕ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ 
ਜਿੋਂ ਇਹ ਗਰੁਿੱ ਪ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੋ, ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ IEP ਿੀਮ 

ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਂ ਤਾਂ: 
1. ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ 

ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਜ ਿਾ ਨਤੀਜਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿ ੇਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 

2. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ 
 ਮੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ ਿ ੇਵਿਿਹਾਰ ਨ ੰ   ੰਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇਇ  ਵਿਿੱਚ  ੋਧ ਕਰੋ। 

ਵ ਿਾਏ ਉਪ-ਵ ਰਲੇਿ ਿ ੇਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤ, ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  

ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਵਢਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਿੱਚ  ੋਧ ਿੇ ਭਾਗ 

ਿਜੋਂ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ। 
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ਿਧੀਕ ਅਥਾਰਿੀ 
ਜੇ ਉਹ ਵਿਿਹਾਰ ਵਜ ਨੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਨਹੀਂ  ੀ (ਉੱਪਰ  

ਪਰਗਿਾਿੇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਿੇਿੋ) ਅਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤਬਿੀਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਜਾਿੇਗੀ,  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ 
ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਉ ੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਤੇ ਉ ੇ ਅਿਧੀ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਵ ਿਾਏ ਇ  ਿ ੇਵਕ  ਕ ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ ਉੱਪਰ ਿਿੱ  ੇ ਅਨੁ ਾਰ   ੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਿੀਮ ਇ  ਪਰ ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। 

ਿਾ  ਹਾਲਤਾਂ 
 ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਵਲਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ (ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ), ਇ  ਗਿੱਲ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 45 

 ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱਕ, ਜੇ ਉਹ: 

1.  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ) ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇ

ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿ ੇਪਰਕਾਰਜ ਵਿਿੇ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 

2. ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਨ ੰ ਨੀ ਿਿਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਿਰਤਿੀਆਂ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ), ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਕੰਿਰੋਲ ਕੀਤੇ ਪਿਾਰਥ ਿੀ 
ਵਿਕਰੀ ਨ ੰ  ਿੇਚਿਾ ਜਾਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ),  ਕ ਲ ਵਿਿੇ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ 
ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿ ੇਕਾਰਜ ਵਿਿੇ; ਜਾਂ 

3.  ਕ ਲ ਵਿਿੇ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ  ਮਾਗਮ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  
ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਮਾਰੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ)। 

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
• ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਐਕਿ (21 U.S.C. 812(c)) ਿ ੇ ੈਕਸਨ 202(c) ਵਿਿੱ ਚ  ਮਾਂ- ਾਰਣੀ I, II, III, IV, 

ਜਾਂ V ਤਵਹਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਿਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਰਥ। 
• ਗੈਰ-ਕਨ ੰ ਨੀ ਿਿਾਈ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ; ਪਰ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਸਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ੇ 

ਲਾਇ ੰ ਸੁਿਾ ਵ ਹਤ- ੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉ  ਕਾਨ ੰ ਨ ਿ ੇਤਵਹਤ ਜਾਂ 
 ੰਘੀ ਕਨ ੰ ਨ ਿੀ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਿ ੇਤਵਹਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿੀ ਿ ੇਤਵਹਤ ਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

• ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੰੁਿੀ ਹੈ: ਮੌਤ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਜਕਰਯੋਗ ਜੋਿਮ; ਬਹੁਤ ਵਜਆਿਾ 
 ਰੀਰਕ ਿਰਿ; ਲੰਬੀ ਅਤੇ  ਪਿੱਸਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ ਵਕ ੇ  ਰੀਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਫੈਕਲਿੀ ਿ ੇਪਰਕਾਰਜ ਿੀ ਲੰਬੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ। 

• ਹਵਥਆਰ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਥਆਰ, ਯੰਤਰ,  ਮਾਨ,  ਮਿੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਪਿਾਰਥ, ਐਨੀਮੇਿ ਜਾਂ ਵਨਰਜੀਿ, ਜੋ ਵਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ 

ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ  ਮਰਿੱਥ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਵ ਿਾਏ ਇ  ਿ ੇਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸਬਿ ਵਿਿੱਚ ਜੇਬ ਚਾਕ  ਸਾਮਲ 

ਨਹੀਂ ਹੰੁਿਾ ਵਜ  ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘਿੱਿ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। 

 ੈਵਿੰਗ ਿਾ ਵਨਰਣਾ 
34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
IEP ਿੀਮ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਤੇ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱ ਚ 

ਤਬਿੀਲੀਆਂ, ਅਤ ੇਉੱਪਰ ਵਿਿੱਤੇ ਿਧੀਕ ਅਥਾਰਿੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਤਵਹਤ ਹਿਾਏ ਜਾਣਾ ਹਨ। 

ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਫੈ ਵਲਆ ਂਅਤੇ ਪਰਗਿਾਿੇ ਿ ੇਵਨਰਧਾਰਨਾਂ ਿੀ ਅਪੀਲ (ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਉਵਚਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ) 
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਨਾਲ ਅ ਵਹਮਤ ਹੰੁਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ: 

1. ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਥਾਪਨਾ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ 
2. ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਵਨਰਣਾ। 
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ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ 
ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਿ ੇਵ ਿੱਿੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ   ਿੱਿ ਲਿੱ ਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 

ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਭਾਗ ਿੇਿੋ। 

ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰਵੇਿਿ ਲਾਅ ਜਿੱਜ (ALJ) 

ALJ ਨ ੰ  ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ALJ: 

1. ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ  ਬਰਿਾ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ 

ਵਕ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ  ਕ ਲ ਪਰ ਨਲਜ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ  ੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ 

ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ; 
2. ਜੇ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ  ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਿਾ ਵ ਿੱਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ   ਿੱਿ 

ਲਿੱ ਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਅੰਤਵਰਮ 

ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਆਿੇਸ ਵਿਓ। 

 ੁਣਨ-ਸਕਤੀ ਿੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਹਰਾਇਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਮ ਲ  ਥਾਪਨਾ 
ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣ ਿਾ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ   ਿੱਿ-ਫੇਿ ਲਿੱ ਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 

ਜਿੋਂ ਿੀ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਨ ੰ  ਛਿੱਿਕੇ, ਬਕਾਇਆ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

1. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਕ ਲੀ 
ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ALJ ਨ ੰ   ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਬਾਅਿ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

2. ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਮੀਵਿੰਗ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ, ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਿੇ, ਤਿ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ  ਿੱਤ ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨ ੰ  ਤੁ ੀਂ OAH ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ  ੀ।  ੁਣਿਾਈ ਤਿ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹ  ਕਿੀ ਹੈ 

ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿ ੇ15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਿੋਨਾਂ ਵਧਰਾਂ ਿੀ  ੰਤੁਸਿੀ 
ਅਨੁ ਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ। 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ ਤੇਜ-ਰਫਤਾਰ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲੇ ਿਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰ  ਕਿੇ 
ਹੋ, ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ  ੁਣਿੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿੇ 
ਹਨ (ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਅੰਵਤਮਤਾ ਿੇਿੋ; ਅਪੀਲਾਂ, ਉੱਪਰ)। 

ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰੌਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱ ਚ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆ ਂ

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ 
ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਿ ਥਾ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ੁਣਿਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿ ੇਫੈ ਲੇ ਤਿੱਕ, ਜਾਂ  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ 
ਅਥਾਰਿੀ ਿ ੇਵ ਰਲੇਿ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹਿਾਉਣ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿ ੇਗੁਜਰਨ ਤਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਪਰਿਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਤੇ  ਰੁਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਸਸੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ 

 ਿੇਾਿਾਂ ਿਾ ਤ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

ਆਮ 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇਜਾਬਤੇ ਿੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆਿਾਂ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ 

ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿ ੇਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਪਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ 
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ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ। 

ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਮਾਮਵਲਆ ਂਲਈ ਵਗਆਨ ਿਾ ਆਧਾਰ 

ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ  ੀ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇ ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਜਾਂ ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 
ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਕ ੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

2. ਤੁ ੀਂ IDEA ਿ ੇਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
 ੀ; ਜਾਂ 

3. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਅਵਧਆਪਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਲੋਂ ਵ ਿੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਜਲਹੇ ਿ ੇਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਨਰਿੇਸਕ, 

ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿ ੇਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਿਰਵਸਤ ਕੀਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇਸ ਸੰਵਕਆਂ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਕੀਤਾ। 

ਅਲਵਹਿਗੀਆ ਂ

ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ  ਮਵਝਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇਕਰ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ; ਜਾਂ 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਰਤਾਂ ਜ ੋਲਾਗ  ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਜਕੇਰ ਵਗਆਨ ਿਾ ਕਈੋ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ

ਜੇ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਲਾਫ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ 

ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤੇ ਅਪਿਾਿ ਲਈ ਵਗਆਨ ਿ ੇਆਧਾਰ ਿ ੇਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ 

ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕ ੋਵਕ ਮ ਿ ੇਵਿਿਹਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਉ   ਮੇਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਉ  ਨ ੰ  ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਵਿਿੱਤੇ 
ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੇਜ-ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਜਿ ਤਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿਾ, ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ  ਕ ਲੀ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਬਵਣਆ 

ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਵਬਨਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿ ੇਮੁਅਿੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਿਾ ਤਗੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਿਿੱ ਚ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ 
 ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਨਆਇਂਕ ਅਥਾਰਿੀਆ ਂਕਲੋ ਵ ਫਾਰਸ ਅਤੇ 
ਕਾਰਿਾਈ 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
IDEA ਿਾ ਭਾਗ B: 

1. ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਿਾ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ 

2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਪਰਤੀ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕੀ ਕਨ ੰ ਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਂਤ ਿ ੇਕਾਨ ੰ ਨ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿਾ  ੰਚਾਰ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਲਹਾ: 
1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 

ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਏਜੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ 
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2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ਼ FERPA ਿੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ 

ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤ ੇਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਮਾਵਪਆਂ ਿਆੁਰਾ ਇਿੱਕਤਰਫਾ 
 ਥਾਪਨਾ ਿਾ ਤ ੇਲੋੜਾਂ ਜਿ FAPE ਿਾ ਮ ਲਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹ ੈ

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ FAPE ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ  ਕਿਾ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਜਲਹੇ ਿੀ 
 ਵਹਮਤੀ ਿ ੇਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਿਾ ਤੇ ਵਜਲਹੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ ਕਿਮ ਹਨ ਵਜੰਨਹ ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਪਰਾਈਿਿੇ  ਕ ਲ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਿਾ ਤ ੇਮੜੁ-ਅਿਾਇਗੀ 
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਨ, ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਜਲਹੇ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ 
ਜਾਂ ਵ ਫਾਰਸ ਿ ੇਵਬਨਾਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰੀ- ਕ ਲ, ਐਲੀਮੈਂਿਰੀ  ਕ ਲ, ਜਾਂ  ੈਕੰਿਰੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ, 

ਕੋਈ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ALJ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹ  ਕਿੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉ  ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਲਾਗਤ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜੇਕਰ 

ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨ ੰ  ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਿਾਿਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਕੋਈ FAPE ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ 
ਕਰਿਾਇਆ  ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਵਨਿੱਜੀ  ਥਾਪਨਾ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ। ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ALJ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਉਵਚਤ ਲਿੱ ਗ  ਕਿੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ  ਥਾਪਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂਤਕੀ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਨਾ ਿੀ ਕਰਿੀ ਹੋਿ ੇਜੋ ਵਜਵਲਹਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 'ਤ ੇਲਾਗ  ਹੰੁਿੇ ਹਨ। 

ਭਗੁਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ 'ਤੇ  ੀਮਾ 
ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਲਾਗਤ ਨ ੰ  ਘਿਾਇਆ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ: 

1. ਜੇ: (a)  ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ 
 ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ    ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  FAPE ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ 
 ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ  ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਸੰਵਕਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ੇ'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ 

ਕਰਨ ਿ ੇਤੁਹਾਿੇ ਇਰਾਿੇ ਨ ੰ  ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ (b) ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ 

10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਛੁਿੱ ਿੀਆਂ ਸਾਮਲ ਹਨ) ਤੁ ੀਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  
ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ  ੀ; 

2. ਜੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ , ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿ ੇਆਪਣੇ ਇਰਾਿੇ 
ਬਾਰੇ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿ ੇਮਕ ਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਿਾਜਬ  ੀ) ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ 

ਕੀਤਾ  ੀ, ਪਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ; ਜਾਂ 
3. ਵਕ ੇ ਅਿਾਲਤ ਿੀ ਇ  ਿੋਜ 'ਤ ੇਵਕ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ  ਨ। 

ਪਰ, ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਲਾਗਤ: 

1. ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਿਾ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਘਿੱਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੇ: (a) 

 ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ  ੀ; ਜਾਂ (b) ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ; ਅਤੇ 

2. ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ALJ ਿ ੇਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਚ, ਲੋੜੀਂਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਤੇ ਇ ਨ ੰ  ਘਿੱਿ ਜਾਂ 
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਜੇਕਰ: (ਉ) ਤੁ ੀਂ ਪੜਹੇ-ਵਲਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਲਿ  ਕਿੇ; ਜਾਂ (b) ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ 

ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਨਤੀਜਾ  ੰਭਿ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਗੰਭੀਰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਨੁਕ ਾਨ ਿ ੇਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਿੱਕਲੇਗਾ।
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 ਰਤੋ 

ਜੇ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ-ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ  ਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਤੇ ਆਪਣੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ OSPI 

ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

OSPI 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੈਿੱਬ ਪੰਨਾ 
OSPI- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ- ਪਵਰਿਾਰ ਿੈਿੱਬ ਪੰਨਾ 

ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਿ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ  ੰ ਥਾ ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਪਰਾਂਤ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੇ 
ਯੋਗ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ: 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

6316 South 12th Street 

Tacoma, WA 98465 

(800) 5-ਮਾਪੇ (v/tty) 

ਈ-ਮੇਲ: pave@wapave.org 

ਿੈਿੱਬ ਾਈਿ:  ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਨ ਿੌਇ   (PAVE) ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ 

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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ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੋਵਿ  

ਉਪਭੋਗਤਾ ਿੀ ਆਵਗਆ ਿ ੇਿਿੱਿ-ਿਿੱ ਿ ਪਿੱਧਰਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਕਲਪਕ  ਮਿੱਗਰੀ ਲਾਇ ੈਂ ਾਂ ਨ ੰ   ਮਿੱਗਰੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਸੇਸ  ਮਿੱਗਰੀ ਿੇ ਅਿੱਗੇ  ਪਿੱਸਿ ਰ ਪ 

ਵਿਿੱਚ ਿਰ ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਇ   ਰੋਤ ਵਿਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਿੁਆਰਾ  ੰਚਾਵਲਤ ਿੈਬ ਾਈਿਾਂ ਲਈ ਵਲੰਕ ਸਾਮਲ ਹੋ  ਕਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਲੰਕ ਕੇਿਲ ਤੁਹਾਿੀ  ਹ ਲਤ ਲਈ ਪਰਿਾਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ OSPI ਿੁਆਰਾ ਵਕ ੇ ਿੀ ਤ ਿੀਕ ਜਾਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾ ਗਠਨ ਜਾਂ  ੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ। 

ਜੇ ਇ  ਕੰਮ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਆਵਫ  ਆਫ  ੁਪਰਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਿੱਕਸਨ ਲੋਗੋ ਨ ੰ  ਹਿਾਕੇ, 
ਠੋ  ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵ ਰਲੇਿ ਨ ੰ  ਨੋਿ ਕਰੋ। ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਵਿਸੇਸਤਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰੋ: 

“ਇ   ਰੋਤ ਨ ੰ   ੁਪਰਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਿੱਕਸਨ ਿ ੇਿਫਤਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਲ  ਮਿੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਗਆ  ੀ। ਮ ਲ  ਮਿੱਗਰੀਆਂ 
ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ OSPI - ਿਾ  ਵ ਿੱ ਵਿਆ. 

OSPI ਵਲੰਗ, ਨ ਲ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਕੌਮੀ ਮ ਲ, ਉਮਰ, ਆਿਰ ਨਾਲ  ੇਿਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ  ਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਰੁਤਬੇ ਿ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਭੇਿਭਾਿ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ  ਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ  ੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੰੁਚ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਵਜਣ ੀ ਝੁਕਾਓ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਵਲੰਗੀ ਪਰਗਿਾਿੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ, ਵਕ ੇ  ੰਿੇਿੀ, 
ਮਾਨਵ ਕ, ਜਾਂ  ਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਿੀ ਮੌਜ ਿਗੀ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਵਕ ੇ ਵ ਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੁਿੱ ਤੇ ਿੇ ਗਾਈਿ ਜਾਂ  ਰਵਿ  

ਜਾਨਿਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਭੇਿਭਾਿ ਿ ੇ ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਵਨਰਪਿੱ ਿਤਾ ਅਤੇ ਵ ਿਲ ਰਾਈਿ  ਿਾਇਰੈਕਿਰ ਨ ੰ  360-725-

6162 'ਤ ੇਜਾਂ P.O. 'ਤ ੇਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਬਾਕ  47200 ਓਵਲੰਪੀਆ, WA 98504-7200. 

ਇ   ਮਿੱਗਰੀ ਨ ੰ  OSPI 'ਤੋਂ PDF ਵਿਿੱਚ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ – ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱ ਵਿਆ – ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ-ਉਪਾਅ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ 

 ਮਿੱਗਰੀ ਵਿਕਲਪਕ ਿੰਨਗੀ ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  ਰੋਤ ਕੇਂਿਰ ਨਾਲ 888-595-3276,TTY 360-664-3631 'ਤ ੇ ੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਿਧੇਰੇ ਤੇਜ  ੇਿਾ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇ  ਿ ਤਾਿੇਜ ਨੰਬਰ ਨ ੰ  ਿੇਿੋ: 22-0005. 

 
ਵ ਿਾਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਿ ੇਵਜਿੱਥੇ ਇ ਤੋਂ ਉਲਿ ਨੋਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਆਵਫ  ਆਫ  ੁਪਰੀਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ 

ਇੰ ਿਰਿੱਕਸਨ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇ  ਕੰਮ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਕਰਏਵਿਿ ਕਾਮਨਜ ਐਿਰੀਵਬਊਸਨ ਲਾਇ ੰ  ਿ ੇਤਵਹਤ ਲਾਇ ੰ ਸੁਿਾ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ.  ਾਰੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਿਰੇਿਮਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਿੀ ਜਾਇਿਾਿ ਹਨ। ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਿਰਤੋਂ ਿ ੇਵ ਧਾਂਤ (17 ਯ .ਐਿੱ .C§ 107) ਿ ੇ

ਤਵਹਤ ਿਰਤੇ ਗਏ  ੈਕਸਨਾਂ ਿੀ ਵਨਸਾਨਿੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education
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
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/family-engagement-and-guidance/parent-and-student-rights
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
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
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
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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Office of Superintendent of Public Instruction 

Old Capitol Building | P.O. Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

 

 ਾਰ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ੈਕੰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਰ ਵਤਆ,ਂ ਕੈਰੀਅਰਾਂ, 
ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕ ਸਮ ਲੀਅਤ ਿਾ ਤ ੇਵਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। 
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	ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
	2004 ਿੇ ਇਨਵਿਵਿਜੁਅਲ  ਵਿਿ ਵਿ ਐਵਬਵਲਿੀਜ ਐਕਿ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨ ੰ ਤਿਿੱਜੋ ਵਿੰਿੇ ਹੋਏ  ਕ ਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ IDEA ਅਤੇ ਯ .ਐ . ਵਿਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ ਐਜ ਕੇਸਨ ਕੋਿ ਆਫ ਫੈਿਰਲ ਰੈਗ ਲੇਸਨਜ (CFR) ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪ ਰੇ ਿੇਰਿੇ ਿਾਲਾ ਨੋਵਿ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਆਵਫ  ਆਫ  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲ
	ਇਹ ਨੋਵਿ  ਮਾਵਪਆਂ,  ਰੋਗੇਿ ਮਾਵਪਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। "ਤੁਹਾਿੇ" ਜਾਂ "ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ" ਿੇ ਹਿਾਲੇ  ਰੋਗੇਿ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਇ  ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ “ ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ” ਜਾਂ “ਵਿ ਵਿਰਕਿ” ਨ ੰ ਵਿਿੱਤੇ ਹਿਾਲੇ ਚਾਰਿਰ  ਕ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਅਤੇ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਏਜੰ ੀਆਂ, ਨ ੰ ਸਾਮਲ ਕਰਿੇ ਹਨ। 
	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਥਾਨਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾਰੇਕਿਰ,  ਿੇਿ ਿੇ ਮਾਪੇ ਿਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਿਰ,  ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਨ ਿੌਇ   (ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਪੇਿ) ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ  ੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾ  ਕਿੇ ਹੋ। OSPI 
	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਥਾਨਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾਰੇਕਿਰ,  ਿੇਿ ਿੇ ਮਾਪੇ ਿਰੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਿਰ,  ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਨ ਿੌਇ   (ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਪੇਿ) ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ  ੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਾ  ਕਿੇ ਹੋ। OSPI 
	ਆਵਫ਼  ਆਫ਼  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ਼ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸਨ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ
	ਆਵਫ਼  ਆਫ਼  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ਼ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸਨ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ

	 ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਿਅਕ  ੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿੈਬ ਪੇਜ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਿਾ ਹੈ।  ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ  ਿਾਲਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ OSPI ਕੋਲ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ  ੰਪਰਕ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ OSPI, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨ ੰ 360-725-6075, OSPI TTY  360-664-3631, ਜਾਂ 
	OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਈਮੇਲ
	OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਈਮੇਲ

	 ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ।. 

	ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੰਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	ਇ  ਨੋਵਿ  ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਹਰ  ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰੰਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਤੇ; ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਇਿੱਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਇਿੱਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; ਜਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ੰਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ ਲਾ ਜੋ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਵਲਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ, ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਤੇ। 
	ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿੇ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਇਿੱਕ-ਪਿੱਿੀ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ, ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ, ਪਾਰਿ ਬੀ IDEA ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿੇ  ਬਪਾਰਿ E ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪਾਰਿ ਬੀ IDEA ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿੇ  ਬਪਾਰਿ F ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਿਾ ਪ ਰਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇ  ਨੋਵਿ  ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿੁਿ ਿਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿ
	ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਫੈ ਵਲਆਂ ਬਾਰੇ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇ ਨ ੰ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਿ ਤਾਿੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫੈ ਵਲਆਂ ਨ ੰ ਿਰ ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਗਏ  ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਿੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ  ਨ। ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਫੈ ਲਾ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈ ਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਮ
	ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

	• ਇ  ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 
	• ਇ  ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

	• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Individualized Education Program, IEP) ਿੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 
	• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ (Individualized Education Program, IEP) ਿੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 

	• ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਧਾਰ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ; 
	• ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਇਿੱਕ ਆਧਾਰ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ; 

	• ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 
	• ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 

	• ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਜ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿਿਾ ਹੈ, ਉ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 
	• ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਜ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿਿਾ ਹੈ, ਉ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 

	• ਇਿੱਕ  ਿੇਿਮੈਂਿ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ  ਵਕਤਾਬੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ  ੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹਨ; 
	• ਇਿੱਕ  ਿੇਿਮੈਂਿ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ  ਵਕਤਾਬੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ  ੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹਨ; 

	• ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿੇ ਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ੀਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿੇ ਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਪਰਿਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ, 
	• ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿੇ ਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ੀਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਗਾਈਿ ਿੇ ਨੋਵਿ  ਵਕਤਾਬਚੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਸਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਪਰਿਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ, 

	• ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੇ  ਰੋਤ। 
	• ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੇ  ਰੋਤ। 


	ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਕਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਿੇ ਉਿਾਹਰਨ ਹਨ: 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
	• ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

	• ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਜਾਂ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
	• ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਜਾਂ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

	• ਤੁ ੀ ਇਿੱਕ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
	• ਤੁ ੀ ਇਿੱਕ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

	• ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 
	• ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 


	ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਉ  ਭਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਮਝ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਿਰਤਿੇ ਹੋ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਪਸਿ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ  ੰਭਿ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਭਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਵਕ: (1) ਨੋਵਿ  ਿਾ ਜਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਿਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ; 2) ਤੁ ੀਂ ਨੋਵਿ  ਿੀ  ਮਗਰੀ ਨ ੰ  ਮਝਿੇ ਹੋ; ਅਤੇ (3) ਵਲਿਤੀ  ਬ 
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	ਮ ਲ ਭਾਸਾ, ਜਿੋਂ ਵਕ ੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ  ੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵ ਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ, ਭਾਿ: 
	1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੋਣ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 
	1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੋਣ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 
	1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੋਣ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 

	2. ਵਕ ੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਵ ਿੱਧੇ  ੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ (ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਤ), ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵ ਿੱਿਣ ਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 
	2. ਵਕ ੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਪ ਰੇ ਵ ਿੱਧੇ  ੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ (ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਤ), ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵ ਿੱਿਣ ਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸਾ। 


	ਅੰਨਹੇਪਣ ਜਾਂ ਬੋਲੇਪਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਵਜ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ  ੁਣਿਾ ਹੈ, ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਲਿਤ ਭਾਸਾ ਨਾ  ਮਝਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ,  ੰਚਾਰ ਿਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਿਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ)। 
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	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਿ ਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ: 
	1. ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ ; 
	1. ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ ; 
	1. ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ ; 

	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੰਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ; ਅਤੇ 
	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੰਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ; ਅਤੇ 

	3. ਜੋ ਨੋਵਿ  ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 
	3. ਜੋ ਨੋਵਿ  ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 
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	 ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਮਤਲਬ: 
	1. ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ ਵਿਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 
	1. ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ ਵਿਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 
	1. ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਭਾਸਾ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ ਵਿਿੱਚ) ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 

	2. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ  ਵਹਮਤੀ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) ਵਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ  ਨ ੰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ, 
	2. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ  ਵਹਮਤੀ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) ਵਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ  ਨ ੰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ, 

	3. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ (ਿਾਪ ) ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 
	3. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ (ਿਾਪ ) ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਪ ੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ ਨਕਾਰਿੀ (ਨਸ਼ਿ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਿਾਪ  ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਰ  ਹੋਈ  ੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹਿਾਲੇ ਨ ੰ ਹਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ੋਵਧਤ (ਬਿਲਣ) ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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	ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ 
	ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ,   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਿੱਕ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਿਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਸੁਰ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਚ ਅ ਫ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਿਾ ਨਹੀਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰਵਕਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਰਆਿਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇ  ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਬਾਅਿ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਇ  ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ
	 ਿੇਿ ਿੇ ਿਾਰਿਾਂ ਿੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵਨਯਮ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ  ਿੇਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ: 
	1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿੇ ਬਾਿਜ ਿ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਿੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ; 
	1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿੇ ਬਾਿਜ ਿ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਿੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ; 
	1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿੇ ਬਾਿਜ ਿ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਿੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ; 

	2. ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ  ਿੇਿ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਂ 
	2. ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ  ਿੇਿ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਂ 

	3. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨ ੰ  ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
	3. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨ ੰ  ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 


	ਇਿੱਕ  ਿੇਿ ਿਾ ਿਾਰਿ, ਵਜਿੇਂ IDEA ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿਾ ਭਾਿ ਉ  ਬਿੱਚੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ 
	1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਵਜ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 
	1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਵਜ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 
	1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਵਜ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 

	2. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਰਾਜ (Washington State) ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਤਵਹਤ ਰਾਜ ਿੇ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਮੰਵਨਆ, ਜਾਂ, 
	2. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਰਾਜ (Washington State) ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਤਵਹਤ ਰਾਜ ਿੇ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਮੰਵਨਆ, ਜਾਂ, 

	3. ਵਿਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ  ੋਸਲ ਐਂਿ ਹੈਲਥ  ਰਵਿਵ ਜ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਿੇਿ ਿੀ  ਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰ ੀ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਿੱਚ। 
	3. ਵਿਪਾਰਿਮੈਂਿ ਆਫ  ੋਸਲ ਐਂਿ ਹੈਲਥ  ਰਵਿਵ ਜ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਿੇਿ ਿੀ  ਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜੰ ੀ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਿੱਚ। 


	ਇਿੱਕ  ਿੇਿ ਿਾ ਿਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਫੋ ਿਰ ਬਿੱਚਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜ ਿਾ ਫੋ ਿਰ ਮਾਪਾ ਹੈ। 
	ਅਰੰਵਭਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿਾਪ ੀ 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।. 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਨ ੰਨੀ ਜਿੱਜ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮੀ ਵਨਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਿਾ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ੰਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ੰਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਇਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰ  ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ: 
	1. ਉ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ; 
	1. ਉ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ; 
	1. ਉ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ; 

	2. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ  ਕ ਲ ਵਿਪਲੋਮਾ ਨਾਲ ਗਰੈਜ ਏਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ; 
	2. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ  ਕ ਲ ਵਿਪਲੋਮਾ ਨਾਲ ਗਰੈਜ ਏਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ; 

	3. ਉ ਿੀ ਉਮਰ 21  ਾਲ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 21  ਾਲ ਿਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਕ ਲ  ਾਲ ਿੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ।); ਜਾਂ 
	3. ਉ ਿੀ ਉਮਰ 21  ਾਲ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 21  ਾਲ ਿਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ  ਕ ਲ  ਾਲ ਿੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ।); ਜਾਂ 

	4. ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
	4. ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਿੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਿੋਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਪਬਵਲਕ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਪਬਵਲਕ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਪਬਵਲਕ ਵ ਿੱਵਿਆ (Free Appropriate Public Education, FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸਰਤ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	2. ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਹੁਣ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋੜਾਂ ਿੇ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਮੇਤ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ 
	ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਨਾ ਿਰ ਾ  ਕੇ ਵਕ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕੇ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕੇ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕੇ; ਅਤੇ 

	2. ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ। 
	2. ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰੀਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਿੀ 
	ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ IDEA ਿੇ ਪਾਰਿ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤਿੇ ਹੋਏ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਲਈ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਸਾਮਲ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ  ਿੇਿ ਿੇ ਿਾਰਿਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਰਕਾਰਿ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: 
	1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 
	1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 
	1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 

	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 
	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 

	3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 
	3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਿਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 


	 ਵਹਮਤੀ  ੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਿ ਿਾਿਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਿ ਿਾਿਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਿ ਿਾਿਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 

	2. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਇਕ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਓ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ। 
	2. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਇਕ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਓ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਿੈ ਿ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਿਾਿਲਾ ਆਪਣੇ ਿੁਿ ਿੇ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਅਵਧਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜਹਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਹੋਮ  ਕ ਵਲੰਗ) ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਰੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ । ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ
	 ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (Independent Educational Evaluation, IEE) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਬਾਰੇ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਵਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ, ਜੋ IEE ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਂ 
	•  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IEE) ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	•  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IEE) ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	•  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IEE) ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

	• ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਪ ਰਾ ਿਰਚ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
	• ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਪ ਰਾ ਿਰਚ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 


	ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਮਾਵਪਆਂ ਿਾ ਹਿੱਕ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ  ਵਥਤੀਆਂ ਿੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ: 
	1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ school ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ; ਜਾਂ (b) ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੈ। 
	1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ school ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ; ਜਾਂ (b) ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੈ। 
	1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ school ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ; ਜਾਂ (b) ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੈ। 


	2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 
	2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 
	2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। 

	3. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਪੁਿੱਛ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਕ ੇ  ਪਸਿੀਕਰਨ ਿੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 
	3. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਪੁਿੱਛ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਵਕ ੇ  ਪਸਿੀਕਰਨ ਿੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 


	ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਹਰ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ  ਨਾਲ ਤੁ ੀਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ, ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਕੇਿਲ ਇਿੱਕ IEE ਲਈ ਹਿੱਕਿਾਰ ਹੈ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸੁਰ  ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਈਿੇਿ ਿਰਚੇ ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ IEE ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ IEE ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ IEE ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਮਾਪਿੰਿ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ IEE ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਬ ਤ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 
	2. ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਿਰਕਿ IEE ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਬ ਤ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 


	ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨ ੰਨ ਜਿੱਜਾਂ (Administrative Law Judges, ALJ) ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ 
	ਜੇਕਰ ਕੋਈ ALJ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਾ ਮਾਪਿੰਿ 
	ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ IEE  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿੰਿ, ਵਜ ਿੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ  ਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ  ਮੇਤ, ਉ  ਮਾਪਿੰਿ ਿਾਂਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰ  ਕਰਿੇ  ਮੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ (ਉ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਿੰਿ ਇਿੱਕ IEE ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ)। 
	ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਸਰਤਾਂ ਜਾ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 
	ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਰਭਾਸਾਿਾਂ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ 34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
	IDEA ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ  ਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਹਿੱਕ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੇ ਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਂਿ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ਿੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਨ ੰਨ ਹੈ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
	ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵ ਰਲੇਿ ਿੇ ਹੇਠ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ: 
	• ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੰ ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਜ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕੇ। 
	• ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੰ ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਜ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕੇ। 
	• ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱਥਾਂ ਨ ੰ ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸਿ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਜ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕੇ। 

	• ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ 34 CFR Part 99 ਵਿਿੱਚ ‘‘ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ’’ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰ (1974 ਿੇ ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਂਿ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ ( Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C 1232g (FERPA) ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ । 
	• ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ 34 CFR Part 99 ਵਿਿੱਚ ‘‘ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ’’ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇ ਅਧੀਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰ (1974 ਿੇ ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਂਿ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ ( Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C 1232g (FERPA) ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ । 

	• ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ, ਏਜੰ ੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਿ B ਜਾਂ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ  ਾਂਭਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਤਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
	• ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ, ਏਜੰ ੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਿ B ਜਾਂ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ  ਾਂਭਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਤਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 


	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ 
	34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਿਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਨਾਮ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਿ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ  ਿਿੱ  ਿਾ ਨਾਮ ਹੈ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਨਾਮ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਿ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ  ਿਿੱ  ਿਾ ਨਾਮ ਹੈ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਨਾਮ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਿ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ  ਿਿੱ  ਿਾ ਨਾਮ ਹੈ; 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਪਤਾ ਹੈ; 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਪਤਾ ਹੈ; 

	3. ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਤਿੱਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ  ੋਸਲ ਵ ਵਕਓਵਰਿੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰ; ਜਾਂ 
	3. ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਤਿੱਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ  ੋਸਲ ਵ ਵਕਓਵਰਿੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰ; ਜਾਂ 

	4. ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ   ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ੰਭਿ ਬਣਾ  ਕਿੀ ਹੈ। 
	4. ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸੇਸਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ   ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ੰਭਿ ਬਣਾ  ਕਿੀ ਹੈ। 


	ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਨੋਵਿ  34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	OSPI ਆਪਣੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਵਿ  ਵਿੰਿੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿਾ ਹੈ: 
	1. ਮਾਿਲ  ਿੇਿ ਫਾਰਮਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ , ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ; 
	1. ਮਾਿਲ  ਿੇਿ ਫਾਰਮਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ , ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ; 
	1. ਮਾਿਲ  ਿੇਿ ਫਾਰਮਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ , ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ; 

	2. OSPI ਿੁਆਰਾ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ, ਵਨਗਰਾਨੀ,  ੁਰਿੱਵਿਆ ਨ ਿੱਿ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ, ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਵਤਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਰਸਨ ਅਨੁਿਾਨ ਿੁਆਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ। ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਿ ਜੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ ਹਨ; 
	2. OSPI ਿੁਆਰਾ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ, ਵਨਗਰਾਨੀ,  ੁਰਿੱਵਿਆ ਨ ਿੱਿ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ, ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਵਤਆਂ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਰਸਨ ਅਨੁਿਾਨ ਿੁਆਰਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਿੇਰਿਾ। ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਿ ਜੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਵਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ ਹਨ; 

	3. ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ  ਾਰ, ਵਜ ਨ ੰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਾਂਭਣ, ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ ਪਰਗਿ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸਿ ਕਰਨ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
	3. ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ  ਾਰ, ਵਜ ਨ ੰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਾਂਭਣ, ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ ਪਰਗਿ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸਿ ਕਰਨ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	4. ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਂਿ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਪਾਰਿ 99 ਵਿਿੱਚ ਇ ਿੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਂ  ਮੇਤ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ  ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ। 
	4. ਫੈਵਮਲੀ ਐਜ ਕੇਸਨਲ ਰਾਈਿ  ਐਂਿ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਿ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਪਾਰਿ 99 ਵਿਿੱਚ ਇ ਿੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗ ਲੇਸਨ  ਿੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਂ  ਮੇਤ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ  ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ। 


	ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਰੇ  ਿੇਿ ਭਰ ਿੀ ਪਛਾਣ,  ਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ (ਇ ਨ ੰ “ਚਾਈਲਿ ਫਾਈਿ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ), ਅਿਬਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨੋਵਿ  ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਿੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਿੋਿਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਿੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਲੋੜਿੰਿ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱਚੇ  ਿੇਿ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। 
	ਪਹੁੰਚ  ਬੰਧੀ ਹਿੱਕ 34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿੇ ਪਾਰਿ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਅਨੁਵਚਤ ਿੇਰੀ ਿੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ IEP ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਇਿੱਕ ਵਿਸਲੇਸਣ ਮੀਵਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿ ਪਵਲਨ  ਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ
	ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ: 
	1. ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ  ਪਸਿੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ; 
	1. ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ  ਪਸਿੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ; 
	1. ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ  ਪਸਿੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ; 

	2. ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ  ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ; ਅਤੇ 
	2. ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ  ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ; ਅਤੇ 

	3. ਆਪਏ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ। 
	3. ਆਪਏ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ। 


	ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ   ਵਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ  ਰਪਰ ਤੀ, ਿਿੱਿਰੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨ ੰ  ੰਚਾਵਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਾਗ   ਿੇਿ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੀ ਇ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਪਹੁੰਚ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ 
	ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਿੀਆਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਉ  ਪਾਰਿੀ ਿੇ ਨਾਮ, ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨ ੰ ਪਹੁੰਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਉ  ਉਿੇਸ  ਮੇਤ, ਵਜ  ਲਈ ਪਾਰਿੀ ਨ ੰ ਵਰਕਾਰਿ ਿਰਤਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ  ੀ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ  ਨ ੰ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਿਾਲੇ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲੇ ਇਹ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ। 
	ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬਿੱਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਾਰਿ 
	ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੰਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ  ੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ   ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿ ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਿਾ  ਕਿਾ। 
	ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਥਾਨਾਂ ਿੀ   ਚੀ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਥਾਨਾਂ ਿੀ   ਚੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਫੀ  
	 ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫੀ  ਲੈ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿੇ ਪਾਰਿ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿੀ। IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਜਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ  ਕਿੀ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ  ੋਧ 34 CFR §300.618–§300.621; WAC 392-172A-05215 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੰਨਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਜਾ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਿੇ ਹੋ। 
	ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਲਈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ  ਮੇਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਿਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿੇ। 
	ਇਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਮੌਕਾ,  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਅਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਤੁਹਾਿੀ ਮੰਗ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉ  ਫੈ ਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿਿੱਲੋਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰੇ। 
	ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਨ ੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ  ੁਣਿਾਈ FERPA ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਜਲਹਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਜਲਹਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਿੱਪਣੀ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋਣ ਿੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਬਆਨ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਲਹੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਗ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਲਹੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਗ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਲਹੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਗ  ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਜੇਕਰ ਵਜਲਹੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ਨ ੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਿੀ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਆਨ ਿੀ ਉ  ਪਾਰਿੀ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	2. ਜੇਕਰ ਵਜਲਹੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ਨ ੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਿੀ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਆਨ ਿੀ ਉ  ਪਾਰਿੀ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 


	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਰਗਿਾਿੇ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ 34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਵਜਆਂ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ FERPA ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਰਗਿਾਿੇ ਿੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ।  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, IDEA ਿੇ ਪਾਰਿ ਬੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਲਈ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿਰਾਂਵਜਸ਼ਨ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕ
	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਇਕਿੱਰਤੀਕਰਨ,  ਿੋਰੇਜ, ਪਰਗਿਾਿਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿ ਕਰਨ ਿੇ ਪੜਾਿਾਂ 'ਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ।  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ IDEA ਅਤੇ FERPA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਗੁਪਤਤਾ  ੰਬੰਧੀ ਵ ਿਲਾਈ ਜਾਂ ਵਹਿਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 
	ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਜਨਤਕ ਵਨਰੀਿਣ ਲਈ, ਏਜੰ ੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਵਿਆਂ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ   ਚੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 
	ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਨਸ਼ਿ ਕਰਨਾ, ਰਿੱਿਣਾ ਅਤੇ  ਾਂਭਣਾ 34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ,  ੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਇ ਿੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵਹਣ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਨਸਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉ ਿੇ ਗਰੇਿ, ਹਾਜਰੀ ਵਰਕਾਰਿ, ਕਲਾ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜਰੀ, ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਰੇਿ ਪਿੱਧਰ, ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਲ ਿਾ ਇਿੱਕ  ਥਾਈ ਵਰਕਾਰਿ ਵਬਨਾਂ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਿੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣ ਿੇ  ੰਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨ ੰਨ ਚੈਪਿਰ 40.14 ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿਾ  ੰਸੋਵਧਤ ਕੋਿ (RCW) ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਨ ੰ ਵਕੰਨੇ ਵਚਰ ਤਿੱਕ ਵਰਕਾਰਿ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ, ਇ  ਬਾਰੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਵਸੰਗਿਨ  ੈਕਿਰੀ ਆਫ਼  ਿੇਿ, ਵਿਿੀਜਨ ਆਫ਼ ਆਰਕਾਈਿ  ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। 
	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
	ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ  ਾਰੇ ਪਵਹਲ ਆਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਭਾਗੀਿਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਮ ਲੀਅਤ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਰੰਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅ ਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ 
	ਨ ੰ ਨਹੀਂ  ੁਲਝਾ  ਕਿਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰ ਮੀ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਹਨ। 
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	ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਿ, ਅਤੇ FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਮੁਿੱਵਿਆਂ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ਿੈ-ਇਿੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈਸਨ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਗਹਾ 'ਤੇ  ਮਾਂਬਿੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ
	ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ  ੰਚਾਰ ਿੇ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ  ਪਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	 ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ ਵਿਕਾ  ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ ਪੇਸਕਸ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਉਿਾ ੀਨ ਵਧਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਵਮਲਣ ਿਾ ਮੌਕਾ: 
	1. ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ  ੰ ਥਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵ ਿਲਾਈ ਅਤੇ   ਚਨਾ ਕੇਂਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ ਕੇਂਿਰ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ  ੰ ਥਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵ ਿਲਾਈ ਅਤੇ   ਚਨਾ ਕੇਂਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ ਕੇਂਿਰ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ  ੰ ਥਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵ ਿਲਾਈ ਅਤੇ   ਚਨਾ ਕੇਂਿਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ ਕੇਂਿਰ ਿੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਿਿੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ? 
	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਿਿੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ? 


	ਵਿਚੋਲੇ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ 
	ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ, ਵਨਰਪਿੱਿ, ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਵ ਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਹੈ। ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ੰਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿਾ ਿੀ ਵਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ OSPI ਬਾਹਰੀ ਏਜੰ ੀ ਨਾਲ  ਮਝੌਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਿੀ   ਚੀ  ਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱਿਿੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੇ ਨ ੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ, ਿਾਰੀ ਵ ਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਰਪਿੱਿ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ (1) OSPI, ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਉ  ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵ ਿੱਧੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੋ
	ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ  ਮਝੌਤੇ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ  ਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ  ਮਝੌਤੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿੁਆਰਾ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਵਿੰਗ  ਮਝੌਵਤਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈਸਨਾਂ ਿੌਰਾਨ ਚਰਚਾਿਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ੰਘੀ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਰਾਜ ਿੀ ਅਿਾਲਤ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿਚ  ਬ ਤ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। ਇਹ ਵਲਿਤੀ  ਮਝੌਤੇ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਵ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ
	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 
	IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ (ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਲਈ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾ OSPI ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਿੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ, OSPI, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ੀ ਨੇ ਭਾਗ B ਲੋੜਾਂ, 34 CFR ਭਾਗ 300 ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ  ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ, ਜਾਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ OSPI ਿੁਆਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 
	ਿਾਲੀ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਿੇ ਇਿੱਕ  ਾਲ ਿੇ ਅੰਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। 
	ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਵਿਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਿ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੁਫਤ ਮੁਨਾ ਬ ਜਨਤਕ ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹੇ ਿੁਆਰਾ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਇਿੱਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨ ੰਨ ਜਿੱਜ (ALJ) ਿੁਆਰਾ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਪਰਸਾ ਵਨਕ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਿੇ ਿਫ਼ਤਰ ਿੁਆਰਾ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਏਜੰ ੀ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਿੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤੇ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਉਲੰ
	ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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	OSPI ਿੀਆਂ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਬ ਾਈਿ 'ਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ  ੰਗਠਨ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹਾ, OSPI, ਜਾਂ IDEA ਿੁਆਰਾ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਵਿਅਕ  ੰ ਥਾ ਨੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮਾਂ, ਜਾਂ  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁ ੀਂ ਆਵਫ  ਆਫ  ੁਪਵਰਨਿੈਂਿੈਂਿ ਆਫ ਪਬਵਲਕ ਇੰ ਿਰਕਸਨ (Office of Superintendent of Public Instruction) (OSPI),  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 ਕੋਲ ਵਲਿਤੀ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਸਕਾਇਤ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਰੁਿੱਧ ਤੁ ੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 
	ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ 
	ਵਲਿਤੀ ਵਸਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ, ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੰ ਥਾ ਿੁਆਰਾ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 
	• ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮ,  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਜਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ  ਮਝੌਤੇ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 
	• ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮ,  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਜਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ  ਮਝੌਤੇ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 
	• ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B, ਭਾਗ B ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਯਮ,  ੰਬੰਵਧਤ ਰਾਜ ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਜਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ  ਮਝੌਤੇ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 

	• ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 
	• ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 

	• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬੇਘਰ ਹੈ; 
	• ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਹੈ, ਅਤੇ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬੇਘਰ ਹੈ; 

	• ਉ   ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪੜਹਿਾ ਹੈ; 
	• ਉ   ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪੜਹਿਾ ਹੈ; 

	• ਿਾ  ਤਿੱਥਾਂ ਿੇ ਨਾਲ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਿਰਣਨ; 
	• ਿਾ  ਤਿੱਥਾਂ ਿੇ ਨਾਲ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਿਰਣਨ; 

	• ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਗਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ; ਅਤੇ 
	• ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਗਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ; ਅਤੇ 

	• ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। 
	• ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਿੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ। 


	ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਹੋਏ OSPI ਿੁਆਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਇਿੱਕ  ਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਮੇਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ। 
	OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਾਿਲ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ 
	OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮਾਿਲ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ 
	OSPI – ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ – ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ – ਅਕ ਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ
	OSPI – ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ – ਇਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ – ਅਕ ਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ

	 ਿੈਿੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਫਾਰਮ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

	ਵਸਕਾਇਤਿੀ ਜਾਂਚਾਂ 
	OSPI ਨ ੰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਮਲਣ ਤੋਂ 60 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਬਾਅਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਿੀ ਪੁਸਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ। 60 ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, OSPI (1) ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਵਸਕਾਇਤ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ; (2) ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ੰ ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਿੋਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ; (3) ਜੇਕਰ OSPI ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਆਨ- ਾਈਿ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ, (4)  ਾਰੀ  ੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਜਲਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏ
	ਨਹੀਂ। 
	ਜਾਂਚ, ਵਿ ਥਾਰ, ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ 
	60 ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਤਾਂ ਵਿ ਥਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ: (1) ਵਕ ੇ ਿਾ  ਵਸਕਾਇਤ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅ ਧਾਰਨ  ਵਥਤੀਆਂ ਮੌਜ ਿ ਹੋਣ; ਜਾਂ (2) ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ  ਿੈਇਿੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਿਿਾਿ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਸਕਾਇਤ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਚ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ। 
	ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਜਲਹਾ ਨ ੰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਿੋਸ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਿੋਸ ਲਈ, ਵਲਿਤੀ ਫੈ ਲਾ ਤਿੱਥਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ, ਵ ਿੱਿੇ, ਫੈ ਲੇ ਿੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ  ਮਝੇ ਗਏ ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਜਬ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਿਿੱ ੇਗਾ। 
	ਵਸਕਾਇਤ ਉਪਰਾਲੇ 
	ਜਿੋਂ OSPI ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਵਸਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਆਰਾ ਉਵਚਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅ ਫਲਤਾ ਵਮਲਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਇਨਹਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
	1. ਉਹਨਾਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਵਕਿੇਂ  ੁਧਾਵਰਆ ਜਾਿੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਿਰਾ ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਅਿਾਰਿ ਿੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ(ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ) ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੋਰ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਉਹਨਾਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਵਕਿੇਂ  ੁਧਾਵਰਆ ਜਾਿੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਿਰਾ ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਅਿਾਰਿ ਿੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ(ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ) ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੋਰ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਉਹਨਾਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਵਕਿੇਂ  ੁਧਾਵਰਆ ਜਾਿੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁਿਰਾ ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਅਿਾਰਿ ਿੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ(ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ) ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੋਰ  ੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2.  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਉਵਚਤ ਭਵਿਿੱਿੀ ਪਰਬੰਧ। 
	2.  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਉਵਚਤ ਭਵਿਿੱਿੀ ਪਰਬੰਧ। 


	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਣਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 
	ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਮੁਿੱਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਿਧੇਰੇ ਮੁਿੱਿੇ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਭਾਗ ਹਨ, OSPI ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਿੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਭਾਗ ਨ ੰ ਪਾ ੇ ਰਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ (ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ) ਵਜ  ਨ ੰ ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੀ। ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਚਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮ ਲੇ ਨ ੰ, ਜੋ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਿੀਆਂ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਜੇ ਵਕ ੇ ਵਸਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਿੱਿੇ ਿਾ ਪਵਹਲਾਂ ਫੈ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਧਰਾਂ ਨ ੰ ਸਾਵਮਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਢੁਕਿੀਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਿੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ OSPI ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਉਹ ਉ  ਮੁਿੱਿੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ। 
	OSPI ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਿੇ ਹੋਏ ਵਸਕਾਇਤ ਿਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਿੱਕ ਵਜਲਹਾ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 34 CFR §§300.507-300.513; WAC 392-172A-05080–05125 
	ਆਮ 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ FAPE ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। ਜਿ ਕੋਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘਿੱਿ-ਲਾਗਤ ਿਾਲੀਆਂ ਕਨ ੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾ ਤੇ, "ਤੁ ੀਂ" ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿਾ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿ
	ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
	ਵਕ ੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ  ੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਇ  ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ   ਚੀਬਿੱਧ  ਾਰੀ  ਮਿੱਗਰੀ ਸਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ, ਵਜ  ਵਕ ੇ ਨੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ, ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ OSPI ਿੇ ਮਨੋਨੀਤ, ਆਵਫ  ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ ਹੀਅਵਰੰਗਜ (OAH) ਨ ੰ,  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ: 
	Office of Administrative Hearings 
	600 University Street, Suite 1500 
	Seattle, WA 98101-3126 
	ਫੈਕ : 206-587-5135 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹਨ: 
	1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ; 
	1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ; 
	1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ; 

	2. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ ਿਾ ਪਤਾ; 
	2. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਰਹਾਇਸ ਿਾ ਪਤਾ; 

	3. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ  ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ; 
	3. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ  ਕ ਲ ਿਾ ਨਾਮ; 

	4. ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
	4. ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 

	5.  ਮਿੱਵ ਆ ਿੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ  ਮਿੱਵ ਆ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਤਿੱਥ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ 
	5.  ਮਿੱਵ ਆ ਿੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ  ਮਿੱਵ ਆ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਤਿੱਥ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ 

	6. ਉ   ਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਹਿੱਲ। 
	6. ਉ   ਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਲਈ  ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤਾ ਹਿੱਲ। 


	ਵਕ ੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨੋਵਿ  ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ 
	ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੀ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤਿ ਤਿੱਕ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਿੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਿੇ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ   ਚੀਬਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। 
	 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀ ਭਰਪ ਰਤਾ 
	ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ, ਇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ  ਮਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਬੇਨਤੀ  ਫਾਈਵਲੰਗ ਿੇ ਤਵਹਤ ਉੱਪਰ ਨੋਿ ਕੀਤੀਆਂ  ਮਿੱਗਰੀ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜ  ਵਧਰ ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ALJ ਅਤੇ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ   ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਵਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਿਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਨਾਕਾਫੀ ਿੀ   ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਪੰਜ ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ALJ ਨ ੰ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ   ਚੀਬਿੱਧ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਰੰਤ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿੀ  ੋਧ 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜੇ: 
	1. ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ (ਜੇ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

	2. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ,  ੁਣਿਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 
	2. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ,  ੁਣਿਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਲਈ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ (ਿੇਿੋ:  ੰਸੋਵਧਤ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ) ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਬਾਰਾ ਸੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਮਤੀ ALJ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ  ਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
	ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਵਜਲਹਾ ਜਿਾਬ 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੋਈ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਵਿਸਾ-ਿ ਤ  ਿੇ ਬਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਿੇ ਵ ਰਲੇਿ ਹੇਠ ਿਿੱਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ, ਲੋੜੀਂਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਭੇਜੋ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ: 
	1. ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਇ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ; 
	1. ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਇ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ; 
	1. ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ, ਇ ਿੀ ਵਿਆਵਿਆ; 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿੇ ਕਾਰਨ; 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿੇ ਕਾਰਨ; 


	3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਰਕਾਰਿ, ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਜ ਨ ੰ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ  ੀ; ਅਤੇ 
	3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਰਕਾਰਿ, ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਜ ਨ ੰ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ  ੀ; ਅਤੇ 
	3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਰਕਾਰਿ, ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਿ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਜ ਨ ੰ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਿਜੋਂ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ  ੀ; ਅਤੇ 

	4. ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਜੋ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 
	4. ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਜੋ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 


	ਕੋਈ ਵਜਲਹਾ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਾਂ 1–4 ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿੀ ਹੈ। 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਤੇ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਧਰ ਿਾ ਹੁੰਗਾਰਾ 
	ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਨ ੰ ਛਿੱਿ ਕੇ, ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,  ੈਕਸਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਵਿਚਾਰ-ਿਿਾਂਿਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਲੇ ਮੁਿੱਵਿਆਂ ਨ ੰ  ੰਬੋਵਧਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। 
	ਮੌਿਲ ਫਾਰਮ s 34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 
	OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੌਿਲ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕੇ। ਫਾਰਮ 
	OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੌਿਲ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕੇ। ਫਾਰਮ 
	OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ – ਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੋਰਮ 
	OSPI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ- ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ – ਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਫੋਰਮ 

	ਿੈਿੱਬ ਪੰਨਾ. 

	ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਫਾਰਮ ਨ ੰ ਿਰਤਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਾਰੀ ਲੋੜੀਂਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 
	ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਜਿੋਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੁੰਿੀ ਹੈ 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸਾ ਨ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵ ਰਲੇਿ ਿੇ ਤਵਹਤ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ, ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਜਿੋਂ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿੌਰਾਨ, ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਭੇਜ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੌਰਾਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਿ ਥਾ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁ ਾਰ ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿੀ। IEP ਿੀਮ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ IEP ਨ ੰ ਅਿੱਪਿੇਿ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। 
	ਜੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਸੁਰ ਆਤੀ ਿਾਿਲੇ ਿਾ ਤੇ ਅਰਜੀ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ, ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇ ਨਾਲ, ਅਵਜਹੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੀ  ਮਾਪਤੀ ਤਿੱਕ ਬਕਾਇਿਾ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਸੁਰ ਆਤੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਿੇ ਭਾਗ C ਤਵਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿਿੱਲ ਤਬਿੀਲ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਗ C  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਤੰਨ  ਾਲਾਂ ਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਉਹ ਭਾਗ C  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਤਵਹਤ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ
	ਜੇ ALJ ਇ  ਫੈ ਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਉਵਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਿਾਲਤੀ ਅਪੀਲ ਿੌਰਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਿੇ ਮਕ ਿਾਂ ਿਾ ਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਪਰਵਕਵਰਆ 
	34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 
	ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗਾਂ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅਤੇ OAH, ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ IEP ਿੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮੀਵਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹਾਂ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਿੱਥਾਂ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਮੀਵਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਿੇ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿਾ ਤੇ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ ਜਾਂ ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁ
	1. ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਪਰਤੀਵਨਧ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
	1. ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਪਰਤੀਵਨਧ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
	1. ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਪਰਤੀਵਨਧ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 

	2. ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
	2. ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
	2. ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਸਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਿਾਰਨੀ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
	1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

	2. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਲੇਿ ਿੇ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ । 
	2. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਲੇਿ ਿੇ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ । 

	1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ; 
	1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ; 

	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 
	2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਾਬ; ਅਤੇ 

	3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ- ਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਿੇ ਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ। 
	3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਾਰਜ- ਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਿੇ ਵਿ ਤਵਰਤ ਵਰਕਾਰਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ। 





	ਮੀਵਿੰਗ ਿਾ ਮਕ ਿ ਤੁਹਾਿੇ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਿਾਂਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਵਿਿਾਿ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇ। ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ IEP ਿੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋ। 
	ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ: 
	ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਵਮਆਿ 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੇ 30 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੀ  ੰਤੁਸਿੀ ਅਨੁ ਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 
	ਇਿੱਕ ਆਵਿਰੀ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਸੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਿਾਿ ਹਨ। 
	ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਿੋਨੋਂ ਹੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਤਿ ਤਿੱਕ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਫਲਤਾ, ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ  ਮਾਂ- ੀਮਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕਰ ਿੇਿੇਗੀ ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿੇ। 
	ਜੇ ਿਾਜਬ ਕੋਵਸਸਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਨ ੰ ਿ ਤਾਿੇਜਬਿੱਧ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 30- ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਿਾਰਜ ਕਰ ਿੇਿੇ।  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਿਾ ਤੇ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪ ੀ  ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਬੰਿੋਬ ਤ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਸਸਾਂ ਨ ੰ ਿ ਤਾਿੇਜਬਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਿ ਤਾਿੇਜਾਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਸਸਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜਲਹੇ ਅਤੇ OAH ਨ ੰ ਆਪਣੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਵਲਊਸ਼ਨ ਮੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਰੈਜੋਲ ਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ALJ ਨ ੰ ਇਹ ਆਰਿਰ ਿੇਣ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਿੇ ਹੋ ਵਕ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਸੁਰ  ਹੋਿੇ। 
	30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ ਮਤਾ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
	ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਸੁਰ ਆਤ ਜਾਂ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗ ਿੇ ਬਾਅਿ ਅਤੇ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ ਵਕ ਕੋਈ  ਵਹਮਤੀ  ੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ 45- ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੇ ਅਮਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਿੱਕ  ਵਹਮਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਿੋਨੋਂ ਵਧਰਾਂ ਵਕ ੇ  ਵਹਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤਿੱਕ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੋ  ਕਿੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਵਿਚੋਲਵਗਰੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਵਪਿੱਛੇ ਹਿ ਜਾਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਗਲੇ ਵਿਨ ਸੁਰ  ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
	ਵਲਿਤੀ ਵਨਪਿਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਬੈਠਕ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਝਗੜੇ ਿਾ ਵਨਪਿਾਰਾ ਕਰ ਵਿੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਜੋੜਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਿਿੱਲੋਂ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਜੋੜਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਿਿੱਲੋਂ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧ ਵਜ  ਕੋਲ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਜੋੜਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਿਿੱਲੋਂ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ 

	2.  ਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਿਾਵਸੰਗਿਨ  ਿੇਿ  ੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਿ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗ  ਕਰਨਯੋਗ। 
	2.  ਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਿਾਵਸੰਗਿਨ  ਿੇਿ  ੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਿ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗ  ਕਰਨਯੋਗ। 


	ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ਮੀਵਿਆ ਵਮਆਿ 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਿੇ ਬਾਅਿ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਉ   ਮੇਂ ਤੋਂ ਵਤੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜਿ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਿ ਤਿਤ ਕੀਤੇ  ਨ। 
	ਵਨਰਪਿੱਿ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080; WAC 192-172A-05090–05100; WAC 392-172A-05160 
	ਆਮ 
	ਜਿ ਿੀ ਕੋਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇ  ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਨਰਪਿੱਿ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਪਰਸ਼ਾ ਵਨਕ ਕਾਨ ੰਨ ਜਿੱਜ (ALJ) 
	 ੁਣਿਾਈ ਇਿੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ  ੁਤੰਤਰ ALJ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜ ਨ ੰ ਆਵਫ  ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ ਹੀਅਵਰੰਗਜ (OAH) ਿਿੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ, ਇਿੱਕ ALJ: 
	1. OSPI ਜਾਂ ਉ  ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਂ  ੰਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵ ਰਫ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ੰ ALJ ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; 
	1. OSPI ਜਾਂ ਉ  ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਂ  ੰਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵ ਰਫ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ੰ ALJ ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; 
	1. OSPI ਜਾਂ ਉ  ਵਜਲਹੇ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਂ  ੰਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵ ਰਫ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ੰ ALJ ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; 

	2. ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸੇਿਰਾਨਾ ਵਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ALJ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ ਿੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਹੋਿੇ; 
	2. ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸੇਿਰਾਨਾ ਵਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ALJ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ ਿੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਹੋਿੇ; 

	3. ਵਗਆਨਿਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ IDEA ਿੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ, ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਅਿਾਲਤਾਂ ਿੁਆਰਾ IDEA ਿੀਆਂ ਕਨ ੰਨੀ ਵਿਆਵਿਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਝਣ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	3. ਵਗਆਨਿਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ IDEA ਿੇ ਪਰਾਿਧਾਨਾਂ, ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੇ ਵਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿੀਆਂ ਅਿਾਲਤਾਂ ਿੁਆਰਾ IDEA ਿੀਆਂ ਕਨ ੰਨੀ ਵਿਆਵਿਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਮਝਣ ਿਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	4. ਉ  ਕੋਲ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਵਚਤ, ਵਮਆਰੀ ਕਨ ੰਨੀ ਪਰਥਾ ਿੇ ਅਨੁ ਾਰੀ ਫੈ ਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਲਿਣ ਿਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 
	4. ਉ  ਕੋਲ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਵਚਤ, ਵਮਆਰੀ ਕਨ ੰਨੀ ਪਰਥਾ ਿੇ ਅਨੁ ਾਰੀ ਫੈ ਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਲਿਣ ਿਾ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 


	OSPI ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ   ਚੀ ਰਿੱਿਿਾ ਹੈ ਜੋ ALJs ਿਜੋਂ  ੇਿਾ ਵਨਭਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। 
	ਵਿਸਾ ਿ ਤ  ਿੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ 
	ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਰ ਜੋ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੌਕੇ ਅਵਜਹੇ ਮ ਲੇ ਨਾ ਉਠਾਿੇ ਵਜੰਨਹਾਂ ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਿ ਜੀ ਵਧਰ  ਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
	 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾ ਤੇ  ਮਾਂ- ੀਮਾ 
	ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੀ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਿੋ  ਾਲਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁਿੱਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ  ੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ। 
	 ਮਾਂ  ੀਮਾ ਲਈ ਛੋਿਾਂ 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਕੋਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ ਵਕਉਂਵਕ: 
	1. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇ ਨੇ ਉ   ਮਿੱਵ ਆ ਜਾਂ ਮ ਲੇ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ  ੀ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
	1. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇ ਨੇ ਉ   ਮਿੱਵ ਆ ਜਾਂ ਮ ਲੇ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ  ੀ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
	1. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇ ਨੇ ਉ   ਮਿੱਵ ਆ ਜਾਂ ਮ ਲੇ ਨ ੰ ਹਿੱਲ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ  ੀ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

	2. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ੀ ਵਕ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ  ੀ। 
	2. ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ੀ ਵਕ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ  ੀ। 


	 ੁਣਿਾਈ ਹਿੱਕ  34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	ਆਮ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਵਿਿੇ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ, ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਿੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਿਜੋਂ, ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਹਿੱਕ ਹੈ: 
	1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਵਗਆਨ ਜਾਂ ਵ ਿਲਾਈ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ  ਲਾਹ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 
	1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਵਗਆਨ ਜਾਂ ਵ ਿਲਾਈ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ  ਲਾਹ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 
	1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਵਗਆਨ ਜਾਂ ਵ ਿਲਾਈ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ  ਲਾਹ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 

	2.  ਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਿੀ ਹਾਜਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹਨ; 
	2.  ਬ ਤ ਪੇਸ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਪੁਿੱਛਵਗਿੱਛ ਕਰਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਿੀ ਹਾਜਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੇ ਹਨ; 

	3.  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ  ਬ ਤ ਨ ੰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿਾ ਿੁਲਾ ਾ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; 
	3.  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ  ਬ ਤ ਨ ੰ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨੀ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿਾ ਿੁਲਾ ਾ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; 

	4.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ, ਅਿੱਿਰ-ਿਰ-ਅਿੱਿਰ ਵਰਕਾਰਿ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 
	4.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ, ਅਿੱਿਰ-ਿਰ-ਅਿੱਿਰ ਵਰਕਾਰਿ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

	5. ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿੀਆਂ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ ਲਿੱਭਤਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀਆਂ। 
	5. ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿੀਆਂ ਵਲਿਤੀ, ਜਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਲੈਕਿਰਾਵਨਕ ਲਿੱਭਤਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀਆਂ। 


	ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿੁਲਾ ਾ 
	ਵਕ ੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਨ ੰ ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤਿੱਕ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵ ਫਾਰਸਾਂ ਿਾ ਿੁਲਾ ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ  ੁਣਿਾਈ ਮੌਕੇ ਕਰਨ ਿਾ ਇਰਾਿਾ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋ। 
	ਇਿੱਕ ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਵਧਰ ਨ ੰ ਜੋ ਇ  ਲੋੜ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੰਿੀ ਹੈ, ਨ ੰ ਿ ਜੀ ਵਧਰ ਿੀ   ਵਹਮਤੀ ਿੇ ਵਬਨਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਮੌਕੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਫਾਰਸ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	 ੁਣਿਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਹਿੱਕ 
	ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੌਜ ਿ ਰਵਹਣ ਿਾ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੌਜ ਿ ਰਵਹਣ ਿਾ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੌਜ ਿ ਰਵਹਣ ਿਾ; 

	2.  ੁਣਿਾਈ ਨ ੰ ਜਨਤਕ ਰਿੱਿਣ ਿਾ; ਅਤੇ 
	2.  ੁਣਿਾਈ ਨ ੰ ਜਨਤਕ ਰਿੱਿਣ ਿਾ; ਅਤੇ 

	3.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਰਕਾਰਿ, ਤਿੱਥਾਂ ਿੀਆਂ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿੇ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
	3.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਰਕਾਰਿ, ਤਿੱਥਾਂ ਿੀਆਂ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਖ਼ਰਚੇ ਿੇ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 


	 ੁਣਿਾਈਆਂ ਿੀ  ਮਾਂ- ੀਮਾ ਅਤੇ  ੁਵਿਧਾ 34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	ਰੈਜੋਵਲਊਸਨ ਮੀਵਿੰਗਾਂ ਿਾ ਤੇ 30-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੀ  ਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਿਿ ਵਥਤ ਕੀਤੀ ਰੈਜੋਲ ਸਨ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿੀ ਵਮਆਿ ਪੁਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਅੰਿਰ: 
	1.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅੰਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅੰਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅੰਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਹਰੇਕ ਵਧਰ ਨ ੰ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
	2. ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਨਕਲ ਹਰੇਕ ਵਧਰ ਨ ੰ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 


	ਇਿੱਕ ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਧਰ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ 45-ਕੈਲੰਿਰ-ਵਿਨ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾ   ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਿੇ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	ਹਰੇਕ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਜਹੇ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਿੇ। 
	 ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਫੈ ਲੇ 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05100–05105 
	ALJ ਿਾ ਫੈ ਲਾ 
	ਇ  ਬਾਰੇ ਵਕ ੇ ALJ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਢੁਕਿੀਂ ਜਨਤਕ ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ  ੀ, ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੋ  ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਉਹਨਾਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ੀਂ ਿੋਸ ਲਾਉਂਿੇ ਹੋ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਇਿੱਕ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਿੱਕ ALJ ਇਹ ਿੇਿ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ ਜੇਕਰ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ: 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ FAPE ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ FAPE ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; 
	1. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ FAPE ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿੱਚ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਿੀ  ੁਵਿਧਾ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿੱਚ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਿਲ-ਅੰਿਾਜੀ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ; ਜਾਂ 

	3. ਵਕ ੇ ਵਿਿੱਵਿਅਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹਣ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿੀਆਂ ਹਨ। 
	3. ਵਕ ੇ ਵਿਿੱਵਿਅਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਰਵਹਣ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿੀਆਂ ਹਨ। 


	ਵਨਰਮਾਣ ਕਲਾਜ 
	ਭਾਿੇਂ ਵਕ ੇ ALJ ਨ ੰ FAPE ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਿੀ ਲਿੱਗਿੀ, ਤਾਂ ਿੀ ALJ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B (34 CFR §§300.500 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 300.536) ਿੇ ਤਵਹਤ  ੰਘੀ ਅਵਧਵਨਯਮਾਂ ਿੇ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ-ਗਾਰਿਾਂ ਿਾਲੇ ਿੰਿ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਆਿੇਸ ਿੇ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਿਿੱਿਰੀ ਬੇਨਤੀ 
	ਤੁ ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਵਕ ੇ ਮੁਿੱਿੇ 'ਤੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿਰੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 
	 ਲਾਹਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਿਾ ਤੇ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲਾ 
	OSPI ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਵਮਿਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ: 
	1. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿੀ  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ ਅਿਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਿੀ (SEAC) ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿੀ  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ ਅਿਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਿੀ (SEAC) ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਿਾਵਸੰਗਿਨ ਿੀ  ਪੈਸਲ ਐਜ ਕੇਸਨ ਅਿਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਿੀ (SEAC) ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	2. ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਨ ੰ ਜਨਤਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ। 
	2. ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਨ ੰ ਜਨਤਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ। 


	ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਆਵਿਰਤਾ; ਅਪੀਲ 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਫੈ ਲਾ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ) ਆਵਿਰੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ (ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ) ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਲਆਕੇ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ। 
	ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਸਾਮਲ ਹੈ 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	ਆਮ 
	ਜੇ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ), ਤਾਂ ਉ  ਵਧਰ ਨ ੰ ਉ  ਮਾਮਲੇ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਿਸ਼ਾ  ੀ। ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ  ਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਿੇਤਰ ਿੀ ਵਕ ੇ ਰਾਜ ਿੀ ਅਿਾਲਤ (ਇਿੱਕ ਰਾਜ ਅਿਾਲਤ ਵਜ  ਕੋਲ ਇ  ਵਕ ਮ ਿੇ ਕੇ  ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਜਾਂ  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆਂਿਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ।  ੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿੀਆਂ ਵਜਲਹਾ ਅਿਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਰਕਮ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ IDEA ਿੇ
	 ਮਾਂ  ੀਮਾ 
	ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਪਾਰਿੀ ਕੋਲ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਿੇ ALJ ਿੇ ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨ ਹੋਣਗੇ। 
	ਹੋਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ 
	ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ: 
	1. ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ; 
	1. ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ; 
	1. ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ; 

	2. ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ  ਬ ਤਾਂ ਨ ੰ  ੁਣਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 
	2. ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ  ਬ ਤਾਂ ਨ ੰ  ੁਣਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

	3. ਆਪਣੇ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ  ਬ ਤਾਂ ਿੀ ਪਰਬਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਾਲਤ ਢੁਕਿਾਂ ਹੋਣ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। 
	3. ਆਪਣੇ ਫੈ ਲੇ ਨ ੰ  ਬ ਤਾਂ ਿੀ ਪਰਬਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਾਲਤ ਢੁਕਿਾਂ ਹੋਣ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। 


	ਵਨਰਮਾਣ ਿਾ ਵਨਯਮ 
	IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ ਯ .ਐਿੱ . ਤਵਹਤ ਉਪਲਬਧ ਅਵਧਕਾਰਾਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨ ੰ ਬੰਿ ਜਾਂ  ੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿੀ।  ੰਵਿਧਾਨ, 1990 ਿਾ ਅਮੈਵਰਕਨਜ ਵਿਿ ਵਿ ਏਵਬਲਿੀਜ ਐਕਿ, 1973 ਿੇ ਮੁੜ-ਿ ੇਬਾ ਕਾਨ ੰਨ ਿਾ ਵ ਰਲੇਿ V ( ੈਕਸਨ 504), ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੋਰ  ੰਘੀ ਕਾਨ ੰਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨ ੰਨਾਂ ਿੇ ਤਵਹਤ ਕੋਈ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਅਵਜਹੀ ਰਾਹਤ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ ੇ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਿਤਮ ਹੋ
	ਅਿਾਰਨੀ ਿੀ ਫੀ   34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	ਆਮ 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਪਰਬਲ ਹੁੰਿੇ ਹੋ (ਵਜਿੱਤਿੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਵਕ ੇ ਅਿਾਰਨੀ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਾਲਤ, ਅਿਵਤਆਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਿੇ ਭਾਗ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ  ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ। 
	IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਤਵਹਤ ਵਲਆਂਿੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਚ, ਫੈ ਲਾ ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਕ ੇ ਪਰਚਵਲਤ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਜਾਂ OSPI ਨ ੰ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਿੁਆਰਾ ਅਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਅਿਾਰਨੀ: (ਉ) ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਵਸਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕੇ  ਿਾਇਰ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਜ  ਬਾਰੇ ਅਿਾਲਤ ਨ ੰ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤੁਿੱਛ, ਗੈਰ-ਿਾਜਬ, ਬੇਬੁਵਨਆਿ ਹੈ; ਜਾਂ (ਅ) ਮੁਕਿੱਿਮੇਬਾਜੀ ਿੇ  ਪਿੱਸਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿੱਛ, ਗੈਰ-ਿਾਜਬ, ਜਾਂ ਬੇਬੁਵਨਆਿ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਿਆ; ਜਾਂ 
	IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੇ ਤਵਹਤ ਵਲਆਂਿੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਅਿਵਤਆਰ ਅਨੁ ਾਰ, ਵਕ ੇ ਪਰਚਵਲਤ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਜਾਂ OSPI ਨ ੰ ਲਾਗਤਾਂ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਿਾਜਬ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀ ਫੀ  ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ ਅਿਾ ਕਰਨੀਆਂ  ਨ, ਜੇਕਰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਜਾਂ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱਚ ਅਿਾਲਤੀ ਕੇ  ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਅਣਉਵਚਤ ਮਕ ਿ ਿਾ ਤੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ  ਤਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਿੇਰੀ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਲਾਗਤ ਵਿਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ। 
	ਫੀ  ਿਾ ਅਿਾਰਿ 
	ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਰਚਵਲਤ ਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਵਕ ਮ ਅਤੇ ਗੁਣਿਿੱਤਾ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਅਿਾਰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀ  ਜੋੜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਨ  ਜਾਂ ਗੁਣਕ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। 
	ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਸ਼ਾਇਿ ਨਾ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਵਲਿਤੀ ਪੇਸਕਸ ਿੇ ਬਾਅਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ  ਬੰਵਧਤ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ, ਜੇਕਰ: 
	1. ਇਹ ਪੇਸਕਸ ਵ ਿਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ  ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ ਿੇ ਵਨਯਮ 68 ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ  ਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪਿੱਧਰੀ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਕਾਰਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ; 
	1. ਇਹ ਪੇਸਕਸ ਵ ਿਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ  ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ ਿੇ ਵਨਯਮ 68 ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ  ਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪਿੱਧਰੀ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਕਾਰਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ; 
	1. ਇਹ ਪੇਸਕਸ ਵ ਿਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ  ੰਘੀ ਵਨਯਮਾਂ ਿੇ ਵਨਯਮ 68 ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ  ਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜਾਂ, ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪਿੱਧਰੀ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੱਚ, ਕਾਰਿਾਈ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ; 

	2. ਪੇਸਕਸ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ; ਅਤੇ 
	2. ਪੇਸਕਸ 10 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ; ਅਤੇ 

	3. ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨ ੰ ਪਤਾ ਚਲਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਿਾ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	3. ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨ ੰ ਪਤਾ ਚਲਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਹਤ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵਜਆਿਾ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਿੇ ਬਾਿਜ ਿ, ਅਿਾਲਤ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਹਾਿੀ ਹੁੰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਨਪਿਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਿਾਜਬ ਹੋ। 
	IEP ਿੀਮ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਿੰਗ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅਿਾਰਨੀ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਤਿ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮੀਵਿੰਗ ਵਕ ੇ ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ। 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤਵਹਤ ਲੋੜੀਂਿੀ ਇਿੱਕ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਪਰਸਾਸਕੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ, ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਇਹਨਾਂ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇ ਮਕ ਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਪਰਸਾਸਕੀ  ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਅਿਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ। 
	ਅਿਾਲਤ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ, IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੀ ਰਕਮ ਨ ੰ ਘਿੱਿ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਾਲਤ ਨ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ ਵਕ: 
	1. ਤੁ ੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਚਲਨ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਿ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਰੀ ਕਰ ਵਿਿੱਤੀ; 
	1. ਤੁ ੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਚਲਨ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਿ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਰੀ ਕਰ ਵਿਿੱਤੀ; 
	1. ਤੁ ੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਚਲਨ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਿ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇਰੀ ਕਰ ਵਿਿੱਤੀ; 

	2. ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੀ ਰਕਮ ਜੋ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਿੇ-ਜੁਲਿੇ ਹੁਨਰ, ਿਿੱਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਾਲੇ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰਤੀ ਘੰਿਾ ਿਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੈ; 
	2. ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਿੀ ਰਕਮ ਜੋ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਵਤਆਰ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਿੇ-ਜੁਲਿੇ ਹੁਨਰ, ਿਿੱਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਿਾਲੇ ਅਿਾਰਨੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰਤੀ ਘੰਿਾ ਿਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੈ; 

	3. ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋਏ ਵਬਤਾਇਆ ਵਗਆ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨ ੰਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਹਿੱਿੋਂ ਿਿੱਧ  ਨ; ਜਾਂ 
	3. ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋਏ ਵਬਤਾਇਆ ਵਗਆ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨ ੰਨੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਹਿੱਿੋਂ ਿਿੱਧ  ਨ; ਜਾਂ 

	4. ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬੇਨਤੀ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਢੁਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	4. ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਾਰਨੀ ਨੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬੇਨਤੀ ਨੋਵਿ  ਵਿਿੱਚ ਢੁਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 


	ਪਰ, ਅਿਾਲਤ ਫੀ  ਘਿੱਿ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੀ ਜੇ ਅਿਾਲਤ ਨ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇ ਵਕ ਰਾਜ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਪਿਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ  ੀ ਜਾਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਿੀਆਂ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਤਵਹਤ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ  ੀ। 
	ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਤੇ ਅਨੁਸਾਸਨ  ਬੰਧੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
	ਜਿ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ/ਬਿੱਚੀ ਅਨੁਸਾਵ ਤ ਹੁੰਿਾ/ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਵਿਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਨ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਜੰਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ। 
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	ਕੇ -ਿਰ-ਕੇ  ਿਾ ਵਨਰਣਾ 
	 ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇ -ਿਰ-ਕੇ  ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਿਲਿੱਿਣ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹੋਣ ਵਕ ਕੀ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ (ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਪਵਰਭਾਸਾ, ਹੇਠਾਂ ਿੇਿੋ), ਅਨੁਸਾ ਨ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੇ ਅਨੁ ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ  ਕ ਲੀ ਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
	ਆਮ 
	ਇ  ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਤੇ ਿੀ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਿੇ ਹਨ,  ਕ ਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ  10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜਆਿਾ  ਮੇਂ ਿਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਢੁਕਿੀਂ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ, ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਹਿਾ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੁਅਿੱਤਲ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ।  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁਰਵਿਹਾਰ ਿੀਆਂ ਿਿੱਿਰੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਲਈ ਉ ੇ  ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਹਿਾ  ਕਿੇ ਹਨ; ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਉਹ ਹਿਾਉਣ ਨਾਲ ਪਲੇ ਮੈ
	ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਹਿਾਉਣ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ 34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146–05155 
	ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਹੈ ਜੇ: 
	1. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ; ਜਾਂ 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ: 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ: 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ: 
	a. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ, ਇਿੱਕ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨ; 
	a. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ, ਇਿੱਕ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨ; 
	a. ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ, ਇਿੱਕ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ ਵਮਲਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨ; 

	b. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਵਪਛਲੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿਾ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ; ਅਤੇ 
	b. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਵਪਛਲੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿਾ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਲੜੀ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ; ਅਤੇ 

	c. ਕੁਝ ਿਧੀਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਵਮਆਿ, ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਕੁਿੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ। 
	c. ਕੁਝ ਿਧੀਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਵਮਆਿ, ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀ ਕੁਿੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੀਆਂ ਘਿਨਾਿਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ। 





	 ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਕੇ -ਿਰ-ਕੇ  ਿੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿਾ ਗਠਨ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਇ ਨ ੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 
	  ਚਨਾ 
	ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ ਵਜਲਹਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਨ ੰ ਹਿਾਉਣ ਿਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ  ਫੈ ਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ-ਉਪਾਿਾਂ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ. 
	 ੇਿਾਿਾਂ 
	ਇਿੱਕ ਵਿ ਵਿਰਕਿ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਉ   ਕ ਲੀ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਘਿੱਿ  ਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜੰਨਾਂ ਨ ੰ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਨੁਸਾ ਨ ਅਵਧਵਨਯਮ ਇਹ ਪਰਿਾਨ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਮੁਅਿੱਤਲੀ, ਬਰਿਾ ਤਗੀ, ਜਾਂ  ੰਕਿਕਾਲੀਨ ਬਰਿਾ ਤਗੀ ਿੌਰਾਨ,  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨ ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ
	ਉਹ  ੇਿਾਿਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਉ ਨ ੰ ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਂ ਹਨ। 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ 10 ਤੋਂ ਵਜਆਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਉ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹਿਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ: 
	1. ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ IEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ 
	1. ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ IEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ 
	1. ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ IEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ 

	2. ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ, ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ  ੋਧਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਵਜੰਨਹਾਂ ਨ ੰ ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਿਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 
	2. ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ, ਇਿੱਕ ਪਰਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ  ੋਧਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ, ਵਜੰਨਹਾਂ ਨ ੰ ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਿਉਂਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 


	ਉ ੇ  ਕ ਲੀ ਿਰਹੇ ਵਿਿੱਚ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਰਿਾ ਤੀ ਿੇ ਬਾਅਿ, ਅਤੇ ਜੇ ਿਰਤਮਾਨ ਬਰਿਾ ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਘਿੱਿ  ਮੇਂ ਿਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ (ਉੱਪਰ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ), ਤਾਂ  ਕ ਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕ ੇ ਇਿੱਕ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰਕੇ, ਉ  ਹਿੱਿ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਵਜ  ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ,
	ਜੇ ਬਰਿਾ ਤੀ ਨਾਲ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ (ਿੇਿੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪਵਰਭਾਸਾ), ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ IEP ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਵਚਆਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਿਿੱਲ ਪਰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। 
	ਵਨਰਣੈ ਪਰਗਿਾਿਾ 
	ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਿੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਿੇ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ (ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇਿੋ), ਵਜਲਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ IEP ਿੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀ  ਾਰੀ  ਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ IEP, ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਧਆਪਕ ਿੇ ਵਨਰੀਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਿੀ  ਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹੈ: 
	1. ਜੇ  ਿਾਲ ਵਿਚਲਾ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ  ੀ, ਜਾਂ ਇ ਿਾ ਇ  ਨਾਲ ਵ ਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਜਕਰਯੋਗ ਵਰਸਤਾ  ੀ; ਜਾਂ 
	1. ਜੇ  ਿਾਲ ਵਿਚਲਾ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ  ੀ, ਜਾਂ ਇ ਿਾ ਇ  ਨਾਲ ਵ ਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਜਕਰਯੋਗ ਵਰਸਤਾ  ੀ; ਜਾਂ 
	1. ਜੇ  ਿਾਲ ਵਿਚਲਾ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ  ੀ, ਜਾਂ ਇ ਿਾ ਇ  ਨਾਲ ਵ ਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਜਕਰਯੋਗ ਵਰਸਤਾ  ੀ; ਜਾਂ 

	2. ਜੇ  ਬੰਵਧਤ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ IEP ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਵ ਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ  ੀ। 
	2. ਜੇ  ਬੰਵਧਤ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ IEP ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਵ ਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ  ੀ। 


	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ  ਮੇਤ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸਰਤ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
	ਜੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮ ਹ ਇਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਸਨ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿਹਾਰ IEP ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਵਜਲਹੇ ਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਿਾ ਵ ਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ  ੀ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨ ੰ ਿ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 
	ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਵਕ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ 
	ਜਿੋਂ ਇਹ ਗਰੁਿੱਪ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੋ, ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ: 
	1. ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਜ ਿਾ ਨਤੀਜਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 
	1. ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਜ ਿਾ ਨਤੀਜਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 
	1. ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਜ ਿਾ ਨਤੀਜਾ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੇ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਕਵਲਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ; ਜਾਂ 

	2. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨ ੰ  ੰਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇ  ਵਿਿੱਚ  ੋਧ ਕਰੋ। 
	2. ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਨ ੰ  ੰਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇ  ਵਿਿੱਚ  ੋਧ ਕਰੋ। 


	ਵ ਿਾਏ ਉਪ-ਵ ਰਲੇਿ ਿੇ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤ, ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਵਢਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਿਿਹਾਰਕ ਿਿਲਅੰਿਾਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਿੱਚ  ੋਧ ਿੇ ਭਾਗ ਿਜੋਂ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ। 
	ਿਧੀਕ ਅਥਾਰਿੀ 
	ਜੇ ਉਹ ਵਿਿਹਾਰ ਵਜ ਨੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਨਹੀਂ  ੀ (ਉੱਪਰ  ਪਰਗਿਾਿੇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਿੇਿੋ) ਅਤੇ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਤਬਿੀਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਜਾਿੇਗੀ,  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ ਉ ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉ ੇ ਅਿਧੀ ਲਈ ਲਾਗ  ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਵ ਿਾਏ ਇ  ਿੇ ਵਕ  ਕ ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪਰ ਿਿੱ ੇ ਅਨੁ ਾਰ   ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਇ  ਪਰ ਵਥਤ
	ਿਾ  ਹਾਲਤਾਂ 
	 ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਵਲਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ (ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ IEP ਿੀਮ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ), ਇ  ਗਿੱਲ ਿੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 45  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱਕ, ਜੇ ਉਹ: 
	1.  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ) ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ ਵਿਿੇ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 
	1.  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ) ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ ਵਿਿੇ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 
	1.  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ) ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ ਵਿਿੇ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ ਰਿੱਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; 

	2. ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਨ ੰਨੀ ਿਿਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਿਰਤਿੀਆਂ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ), ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਕੰਿਰੋਲ ਕੀਤੇ ਪਿਾਰਥ ਿੀ ਵਿਕਰੀ ਨ ੰ ਿੇਚਿਾ ਜਾਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ),  ਕ ਲ ਵਿਿੇ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ ਕਾਰਜ ਵਿਿੇ; ਜਾਂ 
	2. ਜਾਣਬੁਿੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਨ ੰਨੀ ਿਿਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਿਰਤਿੀਆਂ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ), ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਕੰਿਰੋਲ ਕੀਤੇ ਪਿਾਰਥ ਿੀ ਵਿਕਰੀ ਨ ੰ ਿੇਚਿਾ ਜਾਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, (ਹੇਠਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ),  ਕ ਲ ਵਿਿੇ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ ਕਾਰਜ ਵਿਿੇ; ਜਾਂ 

	3.  ਕ ਲ ਵਿਿੇ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ  ਮਾਗਮ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਮਾਰੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ)। 
	3.  ਕ ਲ ਵਿਿੇ,  ਕ ਲ ਿੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ-ਿੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਿੇ  ਮਾਗਮ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਮਾਰੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸਾ ਿੇਿੋ)। 


	ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ 
	• ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਐਕਿ (21 U.S.C. 812(c)) ਿੇ  ੈਕਸਨ 202(c) ਵਿਿੱਚ  ਮਾਂ- ਾਰਣੀ I, II, III, IV, ਜਾਂ V ਤਵਹਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਿਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਰਥ। 
	• ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਐਕਿ (21 U.S.C. 812(c)) ਿੇ  ੈਕਸਨ 202(c) ਵਿਿੱਚ  ਮਾਂ- ਾਰਣੀ I, II, III, IV, ਜਾਂ V ਤਵਹਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਿਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਰਥ। 
	• ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਐਕਿ (21 U.S.C. 812(c)) ਿੇ  ੈਕਸਨ 202(c) ਵਿਿੱਚ  ਮਾਂ- ਾਰਣੀ I, II, III, IV, ਜਾਂ V ਤਵਹਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕੋਈ ਿਿਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਰਥ। 

	• ਗੈਰ-ਕਨ ੰਨੀ ਿਿਾਈ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ; ਪਰ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਸਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ੇ ਲਾਇ ੰ ਸੁਿਾ ਵ ਹਤ- ੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉ  ਕਾਨ ੰਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਜਾਂ  ੰਘੀ ਕਨ ੰਨ ਿੀ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਿੇ ਤਵਹਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿੀ ਿੇ ਤਵਹਤ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
	• ਗੈਰ-ਕਨ ੰਨੀ ਿਿਾਈ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ; ਪਰ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਜਹਾ ਵਨਯੰਵਤਰਤ ਪਿਾਰਥ ਸਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ੇ ਲਾਇ ੰ ਸੁਿਾ ਵ ਹਤ- ੰਭਾਲ ਪੇਸੇਿਰ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉ  ਕਾਨ ੰਨ ਿੇ ਤਵਹਤ ਜਾਂ  ੰਘੀ ਕਨ ੰਨ ਿੀ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਿੇ ਤਵਹਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿੀ ਿੇ ਤਵਹਤ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

	• ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿੀ ਹੈ: ਮੌਤ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਜਕਰਯੋਗ ਜੋਿਮ; ਬਹੁਤ ਵਜਆਿਾ  ਰੀਰਕ ਿਰਿ; ਲੰਬੀ ਅਤੇ  ਪਿੱਸਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ ਵਕ ੇ  ਰੀਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਫੈਕਲਿੀ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ ਿੀ ਲੰਬੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ। 
	• ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਿੱਕ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹੁੰਿੀ ਹੈ: ਮੌਤ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਜਕਰਯੋਗ ਜੋਿਮ; ਬਹੁਤ ਵਜਆਿਾ  ਰੀਰਕ ਿਰਿ; ਲੰਬੀ ਅਤੇ  ਪਿੱਸਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ ਵਕ ੇ  ਰੀਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਫੈਕਲਿੀ ਿੇ ਪਰਕਾਰਜ ਿੀ ਲੰਬੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ। 

	• ਹਵਥਆਰ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਥਆਰ, ਯੰਤਰ,  ਮਾਨ,  ਮਿੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਪਿਾਰਥ, ਐਨੀਮੇਿ ਜਾਂ ਵਨਰਜੀਿ, ਜੋ ਵਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ  ਮਰਿੱਥ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਵ ਿਾਏ ਇ  ਿੇ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸਬਿ ਵਿਿੱਚ ਜੇਬ ਚਾਕ  ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਜ  ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘਿੱਿ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। 
	• ਹਵਥਆਰ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਵਥਆਰ, ਯੰਤਰ,  ਮਾਨ,  ਮਿੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਪਿਾਰਥ, ਐਨੀਮੇਿ ਜਾਂ ਵਨਰਜੀਿ, ਜੋ ਵਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਿ ਿਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ  ਮਰਿੱਥ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਵ ਿਾਏ ਇ  ਿੇ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸਬਿ ਵਿਿੱਚ ਜੇਬ ਚਾਕ  ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਜ  ਿੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘਿੱਿ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। 


	 ੈਵਿੰਗ ਿਾ ਵਨਰਣਾ 34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
	IEP ਿੀਮ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਤੇ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਿੱਤੇ ਿਧੀਕ ਅਥਾਰਿੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਤਵਹਤ ਹਿਾਏ ਜਾਣਾ ਹਨ। 
	ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਫੈ ਵਲਆਂ ਅਤੇ ਪਰਗਿਾਿੇ ਿੇ ਵਨਰਧਾਰਨਾਂ ਿੀ ਅਪੀਲ (ਅਨੁਸਾ ਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਨਾਲ ਅ ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ: 
	1. ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਥਾਪਨਾ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ 
	1. ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਥਾਪਨਾ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ 
	1. ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਿ ਥਾਿਾਂ ਤਵਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਥਾਪਨਾ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ 

	2. ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਵਨਰਣਾ। 
	2. ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਵਨਰਣਾ। 


	ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਵ ਿੱਿੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਿ ਲਿੱਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 
	ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਤੇ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਭਾਗ ਿੇਿੋ। 
	ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਿਰੇਵਿਿ ਲਾਅ ਜਿੱਜ (ALJ) 
	ALJ ਨ ੰ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ  ੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ALJ: 
	1. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ ਬਰਿਾ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ  ਕ ਲ ਪਰ ਨਲਜ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ  ੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ; 
	1. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ ਬਰਿਾ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ  ਕ ਲ ਪਰ ਨਲਜ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ  ੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ; 
	1. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉ   ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ ਬਰਿਾ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ  ਕ ਲ ਪਰ ਨਲਜ ਵ ਰਲੇਿ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ  ੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ  ੀ; 

	2. ਜੇ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਿਾ ਵ ਿੱਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਿ ਲਿੱਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਆਿੇਸ ਵਿਓ। 
	2. ਜੇ ALJ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਿਰਤਮਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਿਾ ਵ ਿੱਿਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਿ ਲਿੱਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਕਰਨ ਿਾ ਆਿੇਸ ਵਿਓ। 


	 ੁਣਨ-ਸਕਤੀ ਿੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੰ ਿੁਹਰਾਇਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਜਲਹਾ ਇਹ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮ ਲ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣ ਿਾ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੱਿ-ਫੇਿ ਲਿੱਗਣ ਿੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ  ੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 
	ਜਿੋਂ ਿੀ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨ ੰ ਵਨਮਨਵਲਿਤ ਨ ੰ ਛਿੱਿਕੇ, ਬਕਾਇਆ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਤਵਹਤ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	1. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ALJ ਨ ੰ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਬਾਅਿ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	1. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ALJ ਨ ੰ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਬਾਅਿ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	1. ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 20 ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ALJ ਨ ੰ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਬਾਅਿ 10  ਕ ਲੀ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

	2. ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਮੀਵਿੰਗ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਤਿ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ  ਿੱਤ ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ ਤੁ ੀਂ OAH ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ  ੀ।  ੁਣਿਾਈ ਤਿ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹ  ਕਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ ਿੋਨਾਂ ਵਧਰਾਂ ਿੀ  ੰਤੁਸਿੀ ਅਨੁ ਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ। 
	2. ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਮੀਵਿੰਗ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਤਿ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਵਨਪਿਾਰਾ ਮੀਵਿੰਗ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉ  ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ  ਿੱਤ ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਵਜ  ਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੰ ਤੁ ੀਂ OAH ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ  ੀ।  ੁਣਿਾਈ ਤਿ ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹ  ਕਿੀ ਹੈ ਜਿ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿੇ 15 ਕੈਲੰਿਰ ਵਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ ਿੋਨਾਂ ਵਧਰਾਂ ਿੀ  ੰਤੁਸਿੀ ਅਨੁ ਾਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ। 


	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਇਿੱਕ ਤੇਜ-ਰਫਤਾਰ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲੇ ਿਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਵ ਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ, ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ  ੁਣਿੇ ਹੋ ਵਜਿੇਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿੇ ਹਨ (ਫੈ ਲੇ ਿੀ ਅੰਵਤਮਤਾ ਿੇਿੋ; ਅਪੀਲਾਂ, ਉੱਪਰ)। 
	ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੌਰਾਨ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ  ੁਣਿਾਈਆਂ 34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਇਿੱਕ ਉਵਚਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵਿਿ ਥਾ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ੁਣਿਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿੇ ਫੈ ਲੇ ਤਿੱਕ, ਜਾਂ  ਕ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਅਥਾਰਿੀ ਿੇ ਵ ਰਲੇਿ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹਿਾਉਣ ਿੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਿ ਿੇ ਗੁਜਰਨ ਤਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਪਰਿਾ ਹੈ। 
	ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਤੇ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	ਆਮ 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਵਣਆ ਵਗਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਜਾਬਤੇ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆਿਾਂ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਿਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਪਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ 
	ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ। 
	ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਵਗਆਨ ਿਾ ਆਧਾਰ 
	ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ  ੀ: 
	1. ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿੇ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਜਾਂ ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ; 
	1. ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿੇ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਜਾਂ ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ; 
	1. ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਿੇ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਜਾਂ ਪਰਸਾਸਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਕ ੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

	2. ਤੁ ੀਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ  ੀ; ਜਾਂ 
	2. ਤੁ ੀਂ IDEA ਿੇ ਭਾਗ B ਤਵਹਤ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ  ੀ; ਜਾਂ 

	3. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵ ਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਨਰਿੇਸਕ, ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ ਪਰਿਰਵਸਤ ਕੀਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇਸ ਸੰਵਕਆਂ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਕੀਤਾ। 
	3. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵ ਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਨਰਿੇਸਕ, ਜਾਂ ਵਜਲਹੇ ਿੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ ਪਰਿਰਵਸਤ ਕੀਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੀ ਇਿੱਕ ਿੰਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸੇਸ ਸੰਵਕਆਂ ਿਾ ਪਰਗਿਾਿਾ ਕੀਤਾ। 


	ਅਲਵਹਿਗੀਆਂ 
	ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲਾ ਨਹੀਂ  ਮਵਝਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜੇਕਰ: 
	1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ; ਜਾਂ 
	1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਫਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ; ਜਾਂ 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਉਹ ਸਰਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਗਆਨ ਿਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 
	ਜੇ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਵਿਲਾਫ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਅਤੇ ਅਪਿਾਿ ਲਈ ਵਗਆਨ ਿੇ ਆਧਾਰ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ, ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਜੋ ਇਿੱਕੋ ਵਕ ਮ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
	ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਉ   ਮੇਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿੇ ਹੋ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉ  ਨ ੰ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ-ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 
	ਜਿ ਤਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿਾ, ਤੁਹਾਿਾ ਬਿੱਚਾ  ਕ ਲੀ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਵਿਵਿਅਕ  ਥਾਪਨਾ ਵਿਿੱਚ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਬਨਾਂ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਮੁਅਿੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਿਾ ਤਗੀ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾ ਵਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਿੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 
	ਕਾਨ ੰਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਵ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	IDEA ਿਾ ਭਾਗ B: 
	1. ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ 
	1. ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨ ੰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਢੁਕਿੀਆਂ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੋ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾ ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ; ਜਾਂ 

	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਪਰਤੀ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕੀ ਕਨ ੰਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਂਤ ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਪਰਤੀ  ੰਘੀ ਅਤੇ ਪਰਾਂਤਕੀ ਕਨ ੰਨ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਂਤ ਿੇ ਕਾਨ ੰਨ ਿੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਨ ੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿਾ  ੰਚਾਰ 
	ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਜਲਹਾ: 
	1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨ ੰ ਏਜੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨ ੰ ਏਜੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ 
	1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨ ੰ ਏਜੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ 


	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ਼ FERPA ਿੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ਼ FERPA ਿੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ। 
	2. ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ਼ FERPA ਿੁਆਰਾ ਇਜਾਜਤ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਭੇਜ  ਕਿਾ ਹੈ। 


	ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਿੱਕਤਰਫਾ  ਥਾਪਨਾ ਿਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਜਿ FAPE ਿਾ ਮ ਲਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	ਜੇ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਿੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹਾ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਤੇ FAPE ਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ  ਕਿਾ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਜਲਹੇ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਿਾ ਤੇ ਵਜਲਹੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸੇਸ ਕਿਮ ਹਨ ਵਜੰਨਹਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਪਰਾਈਿੇਿ  ਕ ਲ ਪਲੇ ਮੈਂਿ ਿਾ ਤੇ ਮੁੜ-ਅਿਾਇਗੀ 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਕ ੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਤੋਂ ਵਿਸੇਸ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਨ, ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਜਲਹੇ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਜਾਂ ਵ ਫਾਰਸ ਿੇ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ ਪਰੀ- ਕ ਲ, ਐਲੀਮੈਂਿਰੀ  ਕ ਲ, ਜਾਂ  ੈਕੰਿਰੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ALJ ਵਜਲਹੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹ  ਕਿੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਉ  ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਲਾਗਤ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਅਿਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਉ  ਿਾਿਲੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਕੋਈ FAPE ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ  ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਵਨਿੱਜੀ  ਥਾਪਨਾ ਢੁਕਿੀਂ
	ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ 'ਤੇ  ੀਮਾ 
	ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਹੇ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁ ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਲਾਗਤ ਨ ੰ ਘਿਾਇਆ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ: 
	1. ਜੇ: (a)  ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਸੰਵਕਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਇਰਾਿੇ ਨ ੰ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ (b) ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਹੋਣ ਿਾ
	1. ਜੇ: (a)  ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਸੰਵਕਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਇਰਾਿੇ ਨ ੰ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ (b) ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਹੋਣ ਿਾ
	1. ਜੇ: (a)  ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਿੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਾਜਰੀ ਭਰੀ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਿੀਮ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ FAPE ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਜਲਹੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤਜਿੀਜ ਕੀਤੀ  ਥਾਪਨਾ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਸੰਵਕਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਵਨਿੱਜੀ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਲ ਕਰਨ ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਇਰਾਿੇ ਨ ੰ ਵਬਆਨ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ (b) ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਕਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਿੋ ਘਿੱਿ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨਾਂ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਨ ਹੋਣ ਿਾ

	2. ਜੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਿੇ ਬਾਰੇ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਮਕ ਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਿਾਜਬ  ੀ) ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ  ੀ, ਪਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ; ਜਾਂ 
	2. ਜੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਪਬਵਲਕ  ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਿਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਜਲਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ, ਤੁਹਾਿੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਿੇ ਬਾਰੇ (ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੇ ਮਕ ਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਿਾਜਬ  ੀ) ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ  ੀ, ਪਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾਇਆ; ਜਾਂ 

	3. ਵਕ ੇ ਅਿਾਲਤ ਿੀ ਇ  ਿੋਜ 'ਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ  ਨ। 
	3. ਵਕ ੇ ਅਿਾਲਤ ਿੀ ਇ  ਿੋਜ 'ਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਿਾਜਬ  ਨ। 


	ਪਰ, ਭੁਗਤਾਨ-ਿਾਪ ੀ ਿੀ ਲਾਗਤ: 
	1. ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਿਾ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ ਨ ੰ ਘਿੱਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੇ: (a)  ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ  ੀ; ਜਾਂ (b) ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ; ਅਤੇ 
	1. ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਿਾ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ ਨ ੰ ਘਿੱਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੇ: (a)  ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ  ੀ; ਜਾਂ (b) ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ; ਅਤੇ 
	1. ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਿਾ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ ਨ ੰ ਘਿੱਿ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜੇ: (a)  ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ  ੀ; ਜਾਂ (b) ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਾ ਨੋਵਿ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ  ੀ; ਅਤੇ 
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