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ਸਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

2004 ਦ ੇਇਨਵਿਵਿਜੁਅਲ  ਵਿਦ ਵਿ ਐਵਿਵਲਟੀਜ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Individuals with Disabilities Education Act , 
IDEA) ਦੇ ਮਤੁਾਿਕ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨੂੰ ਤਿਿੱ ਜੋ ਵਦੂੰ ਦ ੇਹੋਏ  ਕ ਲਾਂ ਲਈ ਤੁ ੂੰ , ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਹਾਨ 

ਜਾਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇਦ ੇਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ IDEA ਅਤੇ ਯ .ਐ .ਵਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ 

ਉਪਲਿਧ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ ਰੇ ਿੇ ੋ ਵਟ  ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਆਵ਼ਿ ਆ਼ਿ  ੁ ਿੱ ਰਿੇ ਿਾਲਾ ਨ ਿੱ ਪਵਰਨਟੈਂਿੈਂਟ ਆ਼ਿ ਪਿਵਲਕ 
ਇੂੰ  ਟਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਪਰਿੂੰ ਧ ਨੂੰ  ਵਨਯੂੰ ਤਵਰਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੇਟ ਵਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਵਨਯਮ ਚੈਪਟਰ 392-172A ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕੋਿ (Washington 

Administrative Code, WAC) ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦ ਤਾਿੇਜ ਜ ਨ 2009 ਵਿਿੱ ਚ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਿਲ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਨੋ ਵਟ  ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੋ ਵਿਸ ਵਕਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ 

ਇਹ ਨੋ ਵਟ  ਮਾਵਪਆਂ,  ਰੋਗੇਟ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਹੈ। “ਤੁਹਾਿੇ” ਜਾਂ “ਮਾਪ” ੇ ਅਤੇ “ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ” ੇ ਲਈ 

ਹਿਾਲੇ,  ਰੋਗਟੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇ  ਨੋਵਟ  ਵਿਚ “ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ” ਜਾਂ 
“ਵਿ ਵਟਰਕਟ” ਨੂੰ  ਵਦਿੱ ਤੇ ਹਿਾਲੇ ਚੈ ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ  ੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਪਟਰ  ਅਤੇ 
ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਏਜੂੰ  ੀਆਂ, ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇ ਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਿਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੂੰ  ੁਰ   ਥਾਨਕ 
 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾਇਰੈਕਟਰ,  ਟੇਟ ਦ ੇਮਾਪੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਿੌਇਵ ਜ ਫਾਰ 

ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ (ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਪੇਿ) ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀਆ ਂਜਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। OSPI ਨੇ ਆਵਫ ਆਫ 

ਪਿਵਲਕ ਇੂੰ  ਟਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent of Public Instruction) -  ਪੈਸ਼ਲ ਐਜਕਸੇ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ 
ੂੰ ਿੋਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿ ਪੇਜ ਦਾ ਪਰਿਧ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ OSPI ਕੋਲ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚੇ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ੈ ੂੰ ਿੱ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ
 ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦ ੇਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ 
OSPI, Special Education ਨੂੰ  (360-725-6075) 360-664-3631, OSPI TTY 360-664-3631 ਤੇ ਜਾਂ 
speced@k12.wa.usਤੇ ੂੰ ਪਰਕ ਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ। 

ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾ ਨੋ ਵਿਸ 

34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
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ਇ  ਨੋਵਟ  ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹਰੇਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ (1) ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ: (2) ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਰਫੈਰਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਤੇ; (3) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (4) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਿੱ ਕ  ਕ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਦੀ  ਇ  ਾਲ ਵਿ   ੁ ੂੰ 
ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (5) ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ੂੰ ੇ ਮੈਂ ਿੱ ਿਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ ਲਾ ਜੋ ਪਲ ਟ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਲਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹ; ੈ ਅਤ,ੇ (6) ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਤ।ੇ 

ਇ  ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ  ੇਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੀ 
ਇਿੱ ਕ-ਪਿੱ ਿੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,
  ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ, ਪਾਰਟ ਿੀ IDEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੇ  ਿਪਾਰਟ ਈ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ 
ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਿੀ IDEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦ ੇ ਿਪਾਰਟ ਐਫ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ  ਿੂੰ ਧੀ ਪਰਿੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ 
ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇ  ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆ ਂਲਈ ਆਪਣਾ ਿਦੁ ਦਾ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ
 ਿੂੰ ਧੀ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਨੋ ਵਟ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। 

ਪੂਰਵ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਿਸ 

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ  ਨੂੰ  ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿਾਰੇ ਵਲਿਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ ਨੂੰ  ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 

ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਦ ਤਾਿੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫੈ ਵਲਆ ਂਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਿੱ ਿੱ ੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਨ। ਵਡਸਵਿਕਿ ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ੱ ਜਿਾਿ ਵਿਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਲ ਿ ੇ ੈ  ਇਕ ਪੂਰਵ 

ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਿਸ ਭਜੇਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤ ੂਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈ ਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 
FAPE ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਿੂੰ ਧ ਨੂੰ  ਅਰੂੰਭ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਪਰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰੀਆਂ ਨਾਲ
 ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 

ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
• ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱ ਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ ਨੂੰ  ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 
• ਇ  ਿਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱ ਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਨੂੰ  ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 
• IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ 

ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 
• ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ 

ਿਰਣਨ; 
• ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ; 
• ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਜ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ 

ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਉ ਦਾ ਿੇਰਿਾ; 
• ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ  ਵਕਤਾਿੜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਿੂੰ ਧੀ ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ ੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹਨ; 
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• ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਗਾਈਿ ਦੇ ਇ  ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ੀਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ ਪਰੋ ੀਜਰਲ ੇਫਗਾਰਿ 
ਿੁਕਲਟ ਦੀ ਇ  ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕੋਈ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ, 

• ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਿੂੰਧੀ ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂੰ ਮਝਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ 
ਰੋਤ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ: 
• ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰ ਦੁਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ 

ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਜਾਂ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
• ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਨਾਮਨਜਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
• ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਵਲਿਤ ਨੋਵਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਵਹਮਤੀ 

ਰਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਉ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ   ਮਝ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਹੋਿ ੇਅਤੇ 
ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ 

ਿ ੇ ਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਇਕ ਵਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ  ਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ੂੰ ਭਿ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਜਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰ ਿੱ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚਿੱ ਕਣੇ ੋ ਵਟ  ਦਾ ਜਿਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ੁ  ਲਾਜਮੀ ਹਨ: (1) ਨ 

ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰ ੇ ੂੰ ੁ ੋ  ਦੀ ੂੰ ਚਾਰ ਦ ਹੋਰ ਢਗ ਨਾਲ ਅਨਿਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; (2) ਤੁ ੀਂ ਨਵਟ  ਮਗਰੀ ਨ  ਮਝਦ ੇਹੋ; 
ਅਤੇ, (3) ਵਲਿਤੀ  ਿ ਤ ਹਨ ਵਕ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ. 

ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 
34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵਕ ੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ੀਵਮਤ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਪੋਰਫੀਵਸ਼ਐਂ ੀ ਹਿੋ ੇ, ਭਾਿ: 
1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਿਿੱ ਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ 

ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। 
2. ਵਕ ੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਵ ਿੱ ਧੇ ੂੰ ਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ (ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਤ), ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਿਣ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ 

ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। 

ਿੋਲੇਪਣ ਜਾਂ ਅੂੰਨਹੇ ਪਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ  ਮਝਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ੂੰ ਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ 
ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ੂੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ ੂੰ ਚਾਰ)। 

ਇਲੈਕਿੋਵਨਕ ਮੇਲਿ 
34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦ ੋ ੂੰ ਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਈ-
ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ  ਕਦੇ ਹੋ: ਣ ਕਰ 

1. ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ ; 
2. ਪਰੋ ੀਜਰਲ ੇਫਗਾਰਿ ਨੋ ਵਟ ; ਅਤੇ, 
3. ਨੋ ਵਟ  ਇਿੱ ਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ - ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ 
34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040

 ਵਹਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਿ: 
1. ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ 

ਜਾਂ  ੂੰਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ (ਵਜਿੇਂ ੂੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੂੰਚਾਰ) ਵਿਿੱ ਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 
2. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ  ਵਹਮਤ ਹੂੰ ੁ ਵਹਮਤੀ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਦੀ ਹ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ  ੈ 

ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) ਵਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ  ਨੂੰ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ, 
3. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਿੈਇਿੱ ਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਦ (ਿਾਪ ) ਕਰ ਕਦੇ 

ਹੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਿੱ ੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੱ ੂੰ ੁ ਿ ਿਲ  ਵਹਮਤੀ ਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਪ ੀ ਵਕ  ੇਿੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ 
(ਨਸ਼ਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਿਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ਰੁ  ਹੋਈ  ੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹਿਾਲੇ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ 
ਿਿੱ ਚ ੇਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ (ਿਦਲਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ - ਸ਼ਰਤਾਂ 
34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

ਅਰੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ 

ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇ ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚ ੇਦਾ ਅਰਵਭਕ ੂੰ  ੇ ਿੱ ੂੰ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ ਰਿ 

ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ,  ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਿ ੇ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 

ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਿੱ ਕ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ 
 ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਦਤੀ ਹੈ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚੇ ਨੂੰ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ ੂੰ ਿੱ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ  ੇ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਪਿਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਵਕ  ੇਪਿਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਿਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ੇ   ਵਹਮਤੀ 
ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅ ਼ਿਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰਵਕਰਆ  ੁ ਰ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਣਿਾਈ ਪਵਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਤੁਹਾਿੀ  
ਵਕ ਇਸ਼ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਦ ਦੇ ਵਹਿੱ  ੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਇ  ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 
ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਿੇਿ ਿੇ ਵਾਰਡਾਂ ਿੇ ਅਰੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ  ਟੇਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਇਹ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਤੋਂ 
 ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਿਾਿਜ ਦ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਲਿੱ ਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ; 
2. ਇਿੱ ਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਂ, 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਿੂੰ ਧੀ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱ ਜ ਨੂੰ ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਇਿੱ ਕ  ਟਟੇ ਦਾ ਿਾਰਿ, ਵਜਿੇਂ IDEA ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਿ ਉ ਿਿੱ ਚ ੇਤੋਂ ਹ ੈਜੋ: 
1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਟਰ ਿਿੱਚਾ ਵਜ ਨੂੰ  ਵਕ ੇ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 
2. ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ (Washington State) ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤਵਹਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰਿ ਮੂੰ ਵਨਆ; ਜਾਂ, 
3. ਵਿਪਾਰਟਮੈਂ ਸ਼ਲ ਐਿ ਹ ਰਵਿਵ ੋਰ ਟਟ ਦੀ ੂੰ ਿੱ ਟ ਆਫ ੋ ਂ ਲਥੈ ਜ ਜਾਂ ਹ ੇ ਰਕਾਰੀ ਿਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜ ੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ। 

ਇਿੱ ਕ  ਟਟੇ ਦਾ ਿਾਰਿ, ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਫੋ ਟਰ ਿਿੱ ਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਵਜ ਦਾ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪਾ ਹੈ। 

ਅਰੰ ਵਭਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਿੀ ਵਾਪਸੀ 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ 
ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ 

ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਪੂੰ . 10 



 

   
 

  
  

  

  
     

  
         

     
        

  

  
 

 
       

 
     
         
      

        
 

   
  

       
    

         
     

    
 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਿ ੂੰ  ੇ ਣ 

ਦੀ ਿਨੇਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦ,ੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ 
ਰਜਾਮੂੰ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ 
 ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਨੂੰ ਨੀ ਜਿੱ ਜ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੁਕਮੀ ਵਨਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਦਾ। ਣਿਾਈ ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿ ੂੰ  ੇ   ਵਹਮਤੀ ਦਣੇ ਤੋਂ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚੇ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦ ਿੱ 
ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇ  ਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: ੂੰ  ੇ ਿੱ ਵਥਤੀ ਵਿ 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਉਹ ਿੱ ਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢਿੱ ੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੱ ੂੰ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿ ਿੱ ਕਿੀਂ 
(free appropriate public education, FAPE) ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ, ਲਈ ਤਹੁਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ 
IEP ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਿ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਅਤ ੇ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ 

ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ   ੇ ਵਿਆ ਿਾਿਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ: 

1. ਉ ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ 

ਨਹੀਂ ਹੈ; 
2. ਉਹ ਇਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ ੋਮਾ ਨਾਲ ਗਰੈਜੁ ੂੰ ੁ ਿੱ ਕ ਲ ਵਿਪਲ ਏਟ ਨਹੀਂ ਹਦਾ; 
3. ਉ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿੱ ਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 21 ੂੰ ੁ ਜਾਂਦੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿ ਾਲ ਦਾ ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 

ਕ ਲ ਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ।); ਜਾਂ, 
4. ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਰਿੂੰ ਧ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਮਹੁ ਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ 

ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਰਿੂੰ ਧ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ 

ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾਿਾਂ ਮਹੁਈਆ ਕਰਨਾ ਿਦ ਕਰਨ ਿੱ ਿੱ ੂੰ   ੇ ਿੱ ੂੰ 
ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੋੇਗੀ, 
ਜਦੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਿੂੰ ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ    ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਉਹ ਿੱ ਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢਿੱ ੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੱ ੂੰ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿ ਿੱ ਕਿੀਂ 
(free appropriate public education, FAPE) ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿੂੰ ਧ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਨੂੰ  ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ਨੂੰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਣ ਲਈ ਤੁੁ ੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ 
ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇ ੂੰ ੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲ 

ਲਈ ਲਾਗ  ਹੂੰ ਦੁੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਮਤੇ, ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ 
ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਨੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਲਈ ਭੇਜ  ਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿੁਾਰਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੇ ਵਹਿੱ   ੇਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤਹੁਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਨਾ ਦਰ ਾ  ਕ ੇਵਕ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕੇ; ਅਤੇ, 
2. ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਵਹਿੱ  ੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰੀਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਰਜਾਮੂੰ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁ ਿੱ ਚੇ ਹਾਿੇ ਿ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ   ੁ 
ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰ ਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ IDEA ਦੇ 
ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣ ੇਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆ ਂਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਜ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤਦ ੇਹੋਏ ਦਿੁਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਲਈ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂੁਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ 
 ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੁਾਰਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜ  ਵਿਚ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ 
ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ  ਟਟੇ ਦ ੇਿਾਰਿਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਦ ਤਾਿਜੀ  ੇ ਿ ਤ ਰਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
ਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਰਕਾਰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: 

1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 
2. ਤੁਹਾਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਿਾਿ; ਅਤੇ, 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 
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ਸਵਹਮਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ੁ ੋਂ ੋ ਦੀ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਿਾਟਾ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਕਰੋ; ਜਾਂ, 
2. ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਇਕ ਟੈ ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਦਓ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਉਹ ਟੈ ਟ ਜਾਂ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੁੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਆਪਣੇ ਿਦੁ ਦ ੇਿਰਚ ੇਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ 
ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਅਵਧਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜਹਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਹੋਮ  ਕ ਵਲੂੰ ਗ) ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦ ੇਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ 
ਦੁਿਾਰਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦਦੇ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇ ਿੱ ੂੰ ਣ ਵਿਚ 

ਅ ਫਲ ਰਵਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ੂੰ ੂੰ ੋ ਂ 
ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ 

ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨ ਉਵਚਤ ਪਰਾਈਿੇ  ਕ ਲ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮੂੰ ਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ  ੇ ੂੰ ਟ ਿਾਿਾਂ 
ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਈਿਟ ੇ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤ ੇਕੁਝ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਉਪਲਿਧ 

ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੁਤੰ ਤਰ ਵਸੱ ਵਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚ ੇਦਾ ਇਿੱ ਕ  ਤੁ ੂੰ ਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ
 ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (independent educational evaluation, IEE) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ੇ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ਕ ਹੈ। ਜਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਕ IEE ਦੀ ਮਗ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇ  ਿਾਰੇ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ IEE ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ 
ਮਾਪਦੂੰ ਿ, ਜੋ IEE ਤੇ ਲਾਗ  ਹੂੰ ਦੁਾ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

•  ੁਤੂੰ ਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਮਲੁਾਂਕਣ (IEE) ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ਤੁਹਾਿੇ ਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿ ੂੰ 
ਿਿੱ ਚ ੇਦੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯਕੁਤ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

•  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪ ਰਾ ਿਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਫੁਤ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ IEE ਕਰਵਾਉਣ ਿਾ ਮਾਵਪਆਂ ਿਾ ਹੱ ਕ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ  ਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ   ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦਾ ਇਿੱ ਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ: 
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1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ IEE ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰਗ ਦੇ 15 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਿੇਨਤੀ 
ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਿ ਨੂੰ  ਪੁ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;ਜਾਂ, (b) ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਮਤ ਹੈ। 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦ ਿੀ ਤੁੁੁਹਾਨੂੰ  ਇਿੱ ਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ ਰਕਾਰੀ 
ਿਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। 

3. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਇਿੱ ਕ IEE ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਪਿੱ ਛੁ ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਕਦਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਦੀ ਼ਿਾਈ ਪਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ਚ ਅਨੁ ੇ ਿੱ ਣਿਾਈ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿ ਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਕਦਾ। 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹਰ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚ ੇਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ  ਨਾਲ ਤੁ ੀਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ, ਲਈ  ਰਕਾਰੀ 
ਿਰਚੇ ਤ ੇਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦ ੇਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ IEE ਲਈ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹ।ੋ 

ਮਾਵਪਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ IEE ਮਲੁਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਕ IEE 

ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਈਿਟ ਿਰਚ ੇਤੇ ੈ ੇ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦੇ ਪਰਿੂੰ ਧ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ IEE ਦੇ 

ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਿ ਨੂੰ  ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ IEE ਨੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ 

ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਦੇ ਹ।ੋ 

ੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜਾਂ (ALJ) ਵਲ ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱ ੱ ੋਂ  ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ALJ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੇ ਵਹ ੇ ਿੱ ੇ ਿੱ ੂੰ  ੁ ਿੱ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚ ਦੇ ਇਕ IEE ਦੀ ਮਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤ ੇਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਵਡਸਵਿਿ ੰਕਿ ਿਾ ਮਾਪਿਡ 

ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ IEE  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਦੂੰ ਿ, ਵਜ ਦ ੇਅਧੀਨ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਦੇ  ਥਾਨ ਅਤ ੇਪਰੀਵਿਅਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ  ਮੇਤ, ਉ  ਮਾਪਦੂੰ ਿ ਿਾਂਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ੁ  ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉ   ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਦੂੰ ਿ ਇਿੱ ਕ IEE ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਮਤੁਾਿਕ ਹੋਣ)। 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ 
34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 

IDEA ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੂੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ 
ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੋ ਫੈ ੁ ੇ ਐਿ ਪਾਈਿੇ ਵਮਲੀ ਐਜਕਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਂ ਰ ੀ ਐਕਟ ( Family Educational Rights and Privacy Act, 
FERPA) ਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਨੂੰ ਨ ਹੈ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ 

ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵ ਰਲੇਿ ਦ ੇਹੇਠ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ: 

• ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ  ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕ।ੇ 

• ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ 34 CFR Part 99 ਵਿਿੱ ਚ ‘‘ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ’’ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 
ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦ ੇਪਰਕਾਰ (1974 ਦੇ ਫੈ ੁ ੇ ਐਿ ਪ ੇ ਵਮਲੀ ਐਜਕਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਂ ਾਈਿਰ ੀ ਐਕਟ ( Family Educational Rights 

and Privacy Act), 20 U.S.C 1232g (FERPA) ਨੂੰ  ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ । 
• ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਏਜੂੰ  ੀ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, ਏਜੂੰ  ੀ ਜਾਂ  ੂੰ  ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਟ ਿੀ ਜਾਂ IDEA ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉ ਨੂੰ   ਾਂਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ 

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਦ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਿੱ  ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ; 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ; 
3. ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਤਿੱ ਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ੋਸ਼ਲ ਵ ਵਕਓਵਰਟੀ ਨੂੰ ਿਰ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਰ; ਜਾਂ, 
4. ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ੂੰ ਭਿ ਿਣਾ  ਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਨੋ ਵਿਸ 

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

OSPI ਆਪਣੇ ਰੈਗਲੁ ੇਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਵਚਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਨੋ ਵਟ  ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 
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1. ਉ ੀਮਾ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਵਿਿੱ ਚ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਅਿਾਦੀ ਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਨੋਵਟ  ਵਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

2. ਉਹਨਾਂ ਿਿੱ ਵਚਆਂ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪਰਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਰੋਤਾਂ ਮੇਤ, ਵਜਹਨਾਂ 
ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਰਤੋਂ; 

3. ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਾਰ, ਵਜ ਨੂੰ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਾਂਭਣ, 
ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

4. ਫੈ ਕੇ ਐਂ ਰ ੇ ਿੱ ਚ ਇ ਦੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲ ਵਮਲੀ ਐਜੁ ਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਿ ਪਾਈਿ ੀ ਐਕਟ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਭਾਗ 99 ਵਿ ੇ 
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਂ ਮੇਤ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ। 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਰੇ  ਟਟੇ ਭਰ ਦੀ ਪਛਾਣ,  ਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ (ਇ ਨੂੰ “ਚਾਈਲਿ ਫਾਈਿਂ ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ), ਅਿਿਾਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕ ਨਵਟ  ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਿੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਿੱ ਚ, ਘਵੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਿੱ ੋ ਿਾਂ ਵਿ 

ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਦ ੇਲੜਿਦ ਿਵਚਆਂ ੋ ਿੱ ੂੰ ਚ ਹਿੋੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ੂੰ  ੇ ੋ ੂੰ ਿੱ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ  ਟਟੇ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ    ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕੇ। 

ਪਹੁੰ ਚ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਨਾਂ 
ਵਕ ੇ ਅਨੁਵਚਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ IEP ਜਾਂ ਵਕ  ੇਵਨਰਪ  ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ (ਇਕ ਵਿਸ਼ਲਸ਼ਣ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਜਾਂ ਿੱ ਿੱ ਿ ਮਨੁਾ   ੁ ਿੱ ੇ 
ਵਿ ਪਵਲਨ  ਿਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ  ਮੇ ਿਧ ਵਿਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ੂੰ ਿੱ   ੁ ਤ) ਦੇ ੂੰ ਿੱ 
ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ
 ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
1. ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੂੰ ਗ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਿਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ; 
2. ਇਹ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱ ਕ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ 

ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਅ ਰਦਾਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ; ਅਤੇ, 

3. ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱ ਕ। 
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ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੂੰ ਨੇ ਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, 
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ  ਵਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ  ਰਪਰ ਤੀ, ਿਿੱ ਿਰੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨੂੰ ੂੰ ਚਾਵਲਤ 

ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਾਗ  ਟਟੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੀ ਇ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਹੁੰ ਚ ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ 

ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦ ੇਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਇਕਿੱ ਤਰ 
ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤ ੇਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੂੰ ਿੱ ੂੰ ੁ   ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਜ ਤਾਰੀਿ ਨ ਿਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਤਕ ਪਹਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉ ੂੰ 
ਪਹੂੰ ੁਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਉ ਉਦੇਸ਼  ਮਤੇ, ਵਜ  ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਵਰਕਾਰਿ ਿਰਤਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ  ੀ।  ਕ ਲ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਨ ਮਾਵਪਆਂ ੂੰ ੁ ੇ  ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੇ ਿੱ ੂੰ  ਲਈ ਪਹਚ ਿਾਲ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲ ਇਹ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡ 

ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ 
ਿਿੱ ਚ ੇਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੇ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ, 
ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦ ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਾਰ ੇਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿਾ  ਕਦਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ 
ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇ ਥਾਨਾਂ ਦੀ  ਚੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਫੀਸ

 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆ ਂਲਈ ਫੀ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ 

ਿਣਾਈਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ ਨੂੰ  ਅ ਰਦਾਰ 

ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਜਣ ਜਾਂ ਮੜੁ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਲਈ 

ਜਾ  ਕਦੀ। 

ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸੋਧ 

34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215 
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ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹ ੋਵਕ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ
 ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ਦੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਦ ੇਹ।ੋ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 

ਉਵਚਤ ਵਮਆਦ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਿੇ। 

ਇੱ ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾ ਮੌਕਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ 

ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉ ਫੈ ਲ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿ ਿੱ ੋਂ ਣਿਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨ   ਵਚਤ ਕਰੇ। ੇ ਵਟਰਕਟ ਿਲ  ੁ ਿੱ ੂੰ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਦ ੇਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਨ ਚਣੌਤੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇਕ ਿ ੂੰ ਿੱ ੂੰ ੁ ਿੱ
 ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ 
ਦੇ ਅਤ ੇਹੋਰਾਂ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ  ੁ ਂ  ਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਣਿਾਈ FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆ ੁ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ   ੁ ੈ ਵਿਆ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹ। 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭਲੁ ੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦ ੇਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ਲਈ ਮੂੰਗ ਮੁਤਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ 

ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭਲੁ ੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦ ਿੱ ੂੰ ੈ   ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਇਹ  ਵਚਤ  ੇਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹ, ਤਾਂ ਉ ੂੰ 
ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ 

ਰਿੱ ਿਣ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੁਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਭਾਗ ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ਨੂੰ  ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਵਿਆਨ ਿੀ ਉ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਿਗਿਾਵੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ 
34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
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ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ਵਜਆ ਂਦੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਪਰਗਟਾਿੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹਿੋ ੇ।  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ 
ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੂੰ  ੀਆਂ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਰਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀੁ । ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆ ਂਏਜੂੰ  ੀਆ ਂਦ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਪਹੂੰ ੁਚ ਚਿੱ ਕੀ ਹ ੈਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿੁ ਿੱ ਚੇ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱਚਾ ਵਕ  ੇਪਰਾਈਿਟ ੇ  ਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਪਰਾਈਿਟ ੇ
 ਕ ਲ  ਵਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਿਾਰੇ 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਿਾ  ਥਾਨ ਦੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦਾ ਦਾਿਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ,  ਾਂਭਣ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਿਾਂ ਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ  ੇਿੀ 
ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਅਤੇ FERPA ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਗੁਪਤਤਾ  ਿੂੰ ਧੀ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਜਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ,  ਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਏਜੂੰ  ੀ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ 
ਅਤੇ ਅਹੁਵਦਆਂ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਚੀ ਰਿੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁ ਕਦੀ ਹੈ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ਚ ਹੋ  । 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਨਸ਼ਿ ਕਰਨਾ, ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ 
34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ,  ਾਂਭੀ ਗਈ ਜਾਂ ਿਰਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ 
ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਾ ਹਿੋੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦਾ ਨਾਮ, 
ਪਤਾ ਅਤ ੇਫੋ ੂੰ ਿੱ ਰੇ ਨ ਨਿਰ, ਉ ਦੇ ਗਰਿੇ, ਹਾਜਰੀ ਵਰਕਾਰਿ, ਵਜਹਨਾਂ ਕਲਾ ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਇੋਆ ਜਾਂ ਹਈੋ, ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਿ 
ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਲ ਦਾ  ਥਾਈ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਨਾਂ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਦੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 
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ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱਚ  ਟੇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਚੈਪਟਰ 40.14 RCW ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਕ  ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਵਰਕਾਰਿਾਂ 
ਨੂੰ  ਕਦੋਂ ਿੱ ਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇ  ਿਾਰੇ ੂੰ ਗਟਨ ੇ   ਟੇਟ, ਵਿਿੀਜਨ ਆਫ ਆਰਕਾਈਿ ਤਕ ਰ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਵਸ਼   ੈਕਰਟਰੀ ਆਫ 

ਐਂ ਮੈ ੇ ਜਮੈਂ ਿੱ ਲ ਪਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਰ ਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿ ਵਰਕਾਰਿ ਨ ਟ ਿ ੋਂ 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਵਵਵਾਿ ਹੱ ਲ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦ ੇਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਿੱ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਵਹਿੱ  ੇਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤੁਹਾਿੇ 
ਿਿੱਚ ੇਦੇ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਰਫੈਰਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ  ਅਤ ੇਤੁਹਾਿ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਨਿੜੇਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ 
ਅ ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ 

ਰ ਮੀ ਵਿਿਾਦ ਹਿੱ ਲ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮਨੁਾ ਿ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈਆਂ ਹਨ। 

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

ਸਧਾਰਨ 

ਵਿਚੋ ੇ  ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਪਛਾਣ, ਮਲੁਾਂਕਣ, ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੂੰ ੇ ਮੈਂ ਿੱ ਚੇ ਲਗੀ  ਿਾਿਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿ   ਿਧੀ ਪਲ ਟ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿ ੇਿ ਲਈ 

FAPE ਦੇ ਪਰ ੂੰ ਧ ਨਾਲ ਿਵਧਤ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਕ ੇ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਿ ੂੰ  ਮਵ ਆਿਾਂ ਨ ਹ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁ਼ਿਤ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਵਿਚੋ ਿਇੈਛੁਕ ਹਦੁੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇ ਿੱ ਲਗੀ  ਿੱ ੂੰ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਕ ਮਨੁਾ ਿ 
ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੂੰ  ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇ ਿੱ ਣਿਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਨ  ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ  ੇਹੋਰ ਹਿੱ ਕਾਂ ਨ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈ ਿੱ ੇ  ਥਾਨ ਤੇ ੂੰ ਸ਼ਨ ਇਕ ਅਵਜਹ
 ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮਤੁਾਿਕ ਹੋਣ।

 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਪਆਂ, ਜੋ ਵਿਚਲੋਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੀ  ਹ ਲਤ ਮੁਤਾਿਕ  ਮੇਂ ਅਤ ੇ ਥਾਨ ਤ ੇਵਮਲਣ ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਵਨਰਪ 

ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 
1. ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਦ ਹਿੱਲ ੂੰ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ  ਟੇਟ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ 

ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਿਾਰੇ ਵਿ ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ। 
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ਵਵਚੋਲੇ ਿੀ ਵਨਰਪੱ ਿਤਾ 

ਵਿਚੋ ਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਵਿਚਲਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਲਗੀ ਇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ, ਵਨਰਪ ੋ ਿੱ 
ਹੋਿੇ   ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ੂੰ ਵਧਤ  ੇ ੇ ੂੰ ਧ ਨਾਲ ਿਵਧਤ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ । ਉ ੂੰ  ਿ ਿਾਿਾਂ ਦ ਪਰਿ ੂੰ 
ਿੀ ਹਣੋੀ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ OSPI ਵਿਚੋ ੂੰ  ੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜ ੀ ਲਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿਾਹਰਲੀ ਏਜ ੂੰ 
ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਦੀ ਚੀ  ਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱ ਿਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਨੂੰ ਿੇਤਰਤੀਿ, ਿਾਰੀ ਵ ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਆਧਾਰ ਤ ੇਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ (1) OSPI, ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਟਟੇ ਏਜੂੰ  ੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ, ਜੋ ਉ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਵ ਿੱ ਧੇ 
 ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤ ੇ(2) ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱ ਤ ਦਾ 
ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚੋ ੈ ਿੱ ੇ  ਥਾਨ ਤੇ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲਗੀ  ਸ਼ਨ ਇਕ ਅਵਜਹ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਣ। 

ਵਵਚੋਲਗੀ ਵਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤ ੇਪਹੁ ਦਾ ਇਕ ਵਲਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਵਿਚ ੂੰ ਚਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਇ ਿੱ ਿੱ 
ਦ ਤਾਿੇਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਿਿੱ ਧ ਇਕਰਾਨਾਵਮਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦ ੇਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਣ। ਵਿਚਲਗੀ  ੋ ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਗੁਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਕ  ੇਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਫਿਰਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਿਾਵਸ਼ਗਟਨ ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ  ੁ ੈ ੂੰ  ਵ ਵਿਲ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇਹ ਵਲਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵ ਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿਚੋ ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ੋ ੂੰ ਿੱ ਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  । ਵਿਚਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਨਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿਧ 

ਹੂੰ ਦੁੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੀ  ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚ 

ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ 

IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ (ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ ਣਿਾਈਆ 

ਲਈ ਿਿੱ ਿਰੀਆ ਂਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੂੰ ਗਠਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਦਸ਼ੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ OSPI ਕਲੋ 
ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਵਕ  ੇ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ  ੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ 
ਸ਼ਰਤ, 34 CFR ਭਾਗ 300 ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਫੈਿਰਲ ਵਨਯਮਾਂ ਜਾਂ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ  ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੇਟ 

ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕੀਤੀਆ ਂਉਲੂੰ ਘਣਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹਰੋ ਏਜੂੰ  ੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਿਾਿ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ, OSPI ਿਿੱ ਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਵਥਤ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦ ੇਇਿੱ ਕ  ਾਲ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਂਲਾਜਮੀ ਹਨ। 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆ ਂਮਗਾਂ ਵ ਰਫ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲ ਜਾਂ ਤੁ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਲ ਤੁ ਿੱ ਚੇ ੂੰ ਿੱ ੋਂ ਹਾਿੇ ਿੱ ੋਂ ਹਾਿੇ ਿ ਦੀ ਪਛਾਣ, 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਧੀ ਪਲ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚੇ ਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਢੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਦੇ ਪਰਿਧ ੂੰ ੇ ਿੱ ਲਈ ਇ ਿੱ ਕਿੀਂ  ੂੰ 

ਪੂੰ . 22 



 

   
        

    
  

    

 
 

 
  

  
 

       
      

   
    

  

 

 
 

      
      

   
    
   

 
     
       

 ਿੂੰ ਧੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆ ਂਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਲਾਿੱ 
ਜਿੱ ਜ (ALJ) ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜ ਨੂੰ  ਆਵਫ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਹੀਅਵਰੂੰ ਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਇਿੱ ਕ  ੁ ੂੰ ਤਰ  ਟੇਟ ਏਜ ੀ ਹੈ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤੇ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਤ ੂੰ ਣਿਾਈਆਂ ਵਿ 

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਗਾਂ ਕਵਥਤ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਦ ੋ ਾਲਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਿੱ ੋ ਲਾਜਮੀ ਹਨ (ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਨੀ ਜਾਂ ਰਕੋ ਕੇ ਰਿਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛਟਾਂ ਨਾਲ)। 

ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤ ੇਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿ  ੁ ਤਾਰ ਨਾਲ 
ਦਿੱ ਵ ਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ 

ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

OSPI ਦੀਆਂ  ੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ  ਟਟੇ ਰਗੁਲਸ਼ਨ  ਿੱ ਿੱ ਤੀਆਂ ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਹ ੈ ੇ ਵਿਚ ਵਦ 

ਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ  ਟਟੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ ੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਿ ਾਈਟ ਤ ੇ ਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ੂੰ ਗਠਨ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਂ IDEA ਿਿੱ ਲੋਂ ੂੰ ਚਾਵਲਤ ਵਕ  ੇਹੋਰ 

ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ  ੂੰ  ਥਾ ਨੇ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ, ਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਜਾਂ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ਟਟੇ 
ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI), Special 
Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 ਵਿਿੇ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ। 
ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ  ੀ ਨੂੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੇ ਵਿਰਿੱ ੁਧ 

ਤੁ ੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ 

ਇੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੂੰ ਗਠਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇ  
ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

• ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਨੇ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਜਾਂ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਇਿੱ ਕ 
ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ  ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 

• ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 
• ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ੂੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

ਿੇਘਰਾ ਹੈ; 
• ਉ ਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 
• ਖ਼ਾ  ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱ ਵ ਆ ਦਾ ਿਰਣਨ; 
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• ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ 
ਮਿੱ ਵ ਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ; ਅਤੇ, 

• ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ। 

ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਇਕ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਕ  ਾਲ ਤੋਂ ਿਧ ਨਹੀਂ ਹਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਉਪਰੋਕਤ ਲੜਾਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੋ ੋ ੂੰ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ, OSPI ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

OSPI ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। 
ਇਹ ਫਾਰਮ OSPI -  ਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ - ਇਿੱ ਕ ਵ ਟੀਜਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ - ਅਕ ਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿੇਨਤੀ 
ਫਾਰਮਾਂ ਦ ੇਿੈ ੇ ੂੰ ੋ ਿੱਿ ਪੇਜ ਤ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ 

OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ 60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ  ਮੇਂ ਦ ੇਵਿ ਤਾਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। 60 ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, OSPI (1) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਿਾਿ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; (2) ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ 
ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ; (3) ਇਿੱ ਕ  ਤੁ ੂੰ ਤਰ ਆਨ- ਾਈਟ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ OSPI 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ (4)  ਾਰੀ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇ   ਿੂੰ ਧ 

ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ੁਤੂੰ ਤਰ ਫੈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਿੂੰ ਧੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ 

ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਜਾਂਚ, ਵਵਸਤਾਰ, ਵਲਿਤ ਫੈਸਲਾ 

60 ਕਲੈੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਦਾ ਵਿ ਤਾਰ ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ: (1) ਵਕ ੇ ਖ਼ਾ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ 
ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਧਾਰਨ  ਵਥਤੀਆਂ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ; ਜਾਂ, (2) ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਿਚੋ  ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ  ਿੈ ਿੱ ਿੱ ਲਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛਕੁ ਰ ਪ ਨਾਲ ਵਲਿਤ ਵਿਚ
 ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹ।ੋ 

ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਫੈ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ 

ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ, ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ, ਵ ਿੱ ਵਟਆਂ, ਫੈ ਲੇ ਦੇ 
ਕਾਰਨਾਂ ਅਤ ੇਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿੜੇਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਮੂੰ ਨੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਵਚਤ  ੋਧਕ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, 
ਜੇਕਰ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹ।ੈ 
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ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰਾਲੇ 

ਜਦੋਂ OSPI ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕ ੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਜਾਂ ਢਕਿੀਆਂ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦਾ ਿੱ ੁ   ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ 
ਪਤਾ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

1. ਉਹਨਾਂ ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਤ ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, ਆਰਵਥਕ ਭਰੌਤੀ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 
ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ (ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਰ ੋਧਕ ਕਾਰਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ; ਅਤੇ, 

2. ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਿੱ ਵਿਆ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ਸ਼ ਵ ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਭਵਿਿੀ ਪਰਿਧ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੇ ਿੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ   ੁ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਿੱ ਂ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ਿੱ   ੁ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ਧ ਮਦੁ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਮਵੁਦਆ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਿਧ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਵਹ ਾ ਹਨ, 
ਤਾਂ OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਭਾਗ ਨੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰਨਾ (ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਨੂੰ  ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਤਿਿੱ ਜੋ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ  ੁਣਿਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਦੀ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਕਈੋ ਿੀ ਮੁਿੱ ਦਾ, ਜੋ 
ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਵਹਿੱ  ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱ ਚ ਚਿੱ ੁਕ ੇਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਿੱ ਦ ੇਿਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ੋਪਾਰਟੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ੇ ਮਨੁਾ ਿ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ਚ ਫੈ ਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ  ੁ ੈ ਿੱ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ੂੰ ਣਿਾਈ ਵਿ ਣਿਾਈ ਫ ਲਾ ਿਧ ਹੁ  ਅਤੇ OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ
  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਉ  ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। 

OSPI ਲਈ ਉ ਦੋਸ਼ ਿਾਲੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਕਈੋ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਲੇ 

ਨੂੰ  ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125 

ਸਧਾਰਨ 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ 
FAPE ਦੇ ਪਰ ੂੰ ਧ ਿਧੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲ ਤੇ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਿ ੂੰ ੇ ਿੱ   ੁ ੂੰ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉ  ਿੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ-ਿਰਚ ਿਾਲੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ  ਵਚਤ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਈ, “ਤੁ ੀਂ”, ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ  ਿੱ  ੁ ਮਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਕੋਈ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤੇ 
“ਵਿ ਵਟਰਕਟ”, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਿਕੀਲ  ਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਿੱਧਤਾ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ 

ਇਿੱ ਕ  ੁ ੂੰ ੂੰ ੂੰ ੂੰ  ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਹਰੋ ਪਾਰਟੀ ਨ   ੁ ੂੰ 
ਪਿੇਗੀ। ਉ  ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਚੀਿਿੱ ਧ  ਾਰੀ  ਮਿੱ ਗਰੀ ਹਣੋੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ  ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, ਵਜ ੇ ੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਈ OSPI, ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਵਰ ੋ   ਰਵਿਵ ਜ ਨ ਇ  ਨ ਿੀ ਮ ਰਵ ਜ ੂੰ 
ਪਤੇ ਤੇ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਣਿਾਈ ਮਗ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀ ਿੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 

Office of Superintendent of Public Instruction 

Administrative Resource Services 

Old Capitol Building 

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504-7200 

ਈਮੇਲ: appeals@k12.wa.us 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
1. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ; 
2. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਨਿਾ ਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ; 
3. ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ; 
4. ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਿੇਘਰਾ ਿਿੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ੂੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
5. ਮਿੱ ਵ ਆ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਮਿੱ ਵ ਆ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਤਿੱ ਥਾਂ ਮੇਤ; ਅਤੇ, 
6. ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੀਮਾ ਤਿੱਕ  ਮਿੱ ਵ ਆ ਦਾ ਇਿੱਕ 

ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੋੜੀਂਿਾ ਨੋ ਵਿਸ 

ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ੂੰ ੂੰ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ OSPI ਨ ਮਗ 

ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਉੱਪਰ ਚੀਿਿੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੋੇ, ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦ।ੇ 

ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਣ ਲਈ, ਇ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਪਯੁਕਤ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ 
ਵਕ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪਰ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ  ਮਿੱ ਗਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 
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ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀ, ਵਜ ਨੇ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 

ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ALJ ਨੂੰ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ    ਵਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਪਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰ ਜ ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ, ALJ ਲਈ ਇਹ ਫ ੈਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਉੱਪਰ ਿੱ ੂੰ ੂੰ ੂੰ  ਅਤ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ  ੁ ੂੰ ਚੀਿਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਤੁਹਾਨ ੂੰ
   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੁ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਸੋਧ 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਚ ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਦੀਲੀਆ ਂਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ ਜੇਕਰ: ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿ 

1. ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਮਨਜ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਵਪਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਇ ਦਾ ਿਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਹੈ; ਜਾਂ, 

2. ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂੰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ੁਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਵਦੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ੁ ੂੰ ਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮ ੂੰ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਲਈ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ (ਦੇਿੋ: ਹਿੱਲ ਪਰਵਕਵਰਆ) ਦਿੁਾਰਾ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰ 

ਹੂੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ  ਜਦੋਂ ALJ ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ  ਮਨਜਰੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਵਡਸਵਿਕਿ ਿਾ ਜਵਾਬਿ 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾ ਿ ਤ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ 

ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵ ਰਲੇਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
ਲਈ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਲੈੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਜਿਾਿ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

1. ਇਕ  ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰ ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱ ੇ ਵਕਵਰਆ  ੂੰ 
ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; 

2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ 

ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 
3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਜਾਂ 

ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ੀ; ਅਤੇ, 
4. ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਜੋ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 
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ਇਿੱ ਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤਦ ਿੀ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਿੀ ਮੁਨਾ   ੁ ੂੰ ਭਾਿੇਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਂ 1-4 ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਹੋਰ ਪਾਰਿੀ ਿਾ ਜਵਾਬ 

ਛੇਤੀ ਵਨਿੇ  ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਨ ਛਿ ਕੇ, ਵਜ  ਿਾਰੇ ੜੀਆ   ੁ ੂੰ ਿੱ ਭਾਗ ਵਿ ਵਪਵਲਨ 
ਲਈ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ 
ਜਿਾਿ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੂੰ ੁਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਤ ੇਖ਼ਾ ਤੌਰ ਤ ੇਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿ।ੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 
ਇਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਤਦ ਿੀ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਉਪਯਕੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ੁ ੂੰ 

ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

OSPI ਨੇ ਿੱ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਲਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੀ ਿੱ ਇਕ ਮੁਨਾ   ੁ ੂੰ ਿੱ   ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਿੱਿਲ 
ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ OSPI - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿਲਾਈ - ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਰ ਪਛੁ ੇਜਾਂਦ ੇਪਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਿੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿੈਿ ਪੇਜਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ ਣਿਾਈ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨਾ - ਅਕ ਿੱ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱਚ  ਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੂੰ  ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੱ ਣਿਾਈ ਦ ੇਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਨ 

ਇ  ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਕ ਿੱ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇ 

ਕਾਪੀ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿੇ ਵਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਲੇਸਮੈਂਿ 

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 

ਉ ਨੂੰ ਛਿੱਿ ਕੇ ਵਜਿੇਂ ਵ ਰਲੇਿ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇਣ ਿਲੇ ੇ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੇਠਾਂ 
ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤ ੇਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ALJ ਦੇ 
ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ 
ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 

ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਚ  ਰਕਾਰੀ  ੂੰ ੇ ਿੱ ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿ ਕ ਲ ਲਈ ਅਰਵਭਕ ਦਾਿਲ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ , ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਨਯਵਮਤ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ  ਨ ਿੱ ੇ ਿੱ 
ਅਵਜਹੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਪ ਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 

ਪੂੰ . 28 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx


 

    
   

   
    

  
 

   

      

 

 
 

 

    
      

       
   

       

        
  

     

    
  

     

 
     
       

 

ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਨ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ, ਵਜ ੂੰ   ੀ ਤੋਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
 ੇਿਾ ਦਣੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਰੂੰ ਵਭਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿੂੰ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਅਤੇ ਜੋ 

ਹੁਣ ਪਾਰਟ  ੀ  ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਚਾ ਵਤਨ ੂੰ  ਪਾਰਟ  ੀ ੇ ਿੱ ੂੰ ਾਲ ਦਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ
 ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ੇ 
ਕਰਨ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ, ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ 

ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ੂੰ  ੇ ਿੱ ੋ ਿੱ 

ਜੇਕਰ ALJ ਇ  ਫੈ ਲ ਤੇ ਪਹੁ ੇ ਿੱ ੇ ਮੈਂਟ ਨਾਲ  ਿਵਧਤ ਉ ੇ ੇ ੂੰ ਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਲ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲ ੂੰ ਫੈ ਲ ਨਾਲ 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਵਕ ੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤ ੇ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਂਗ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਹੱ ਲ ਪਿਵਕਵਰਆ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

ਹੱਲ ਮੀਵਿੰਗ 

ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦ ੇਿਾਅਦ 15 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ੋਂ ਣਿਾਈ ਮ 

ਅੂੰ ਦਰ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰ ਜਾਂ IEP ਟੀਮ ਦ ੇਮੈਂਿਰਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਿੱ ਦਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਮੁਨਾ ਿ 
ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ  ਮਾਂ ਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਣਿਾਈ   ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ
 ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨੂੰ ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਮੀਵਟੂੰ ਗ: 

1. ਇ  ਵਿਿੱ ਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ  ਕੋਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਫੈ ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ 

ਹੋਿੇ; ਅਤੇ, 
2. ਇ  ਵਿਿੱ ਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। 

ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ, ਜੋ ਮੂੰ ਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਿਾਰੇ ੂੰ ੁ  ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲ  ਕੇ। ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ IEP ਟੀਮ ਦੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਜੇਕਰ: 
1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਮੀਵਟੂੰਗ ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ, 
2. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਲਈ ੂੰ ੁ ਰਲੇ ਵਹਮਤ ਹਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਪੂੰ . 29 



 

 

 
  

 

  
 

 

 
 

  

 
 

    
   

     
   
    
  

   
  

       
   

 

  
  

ਹੱ ਲ ਵਮਆਿ 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨੂੰ  ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੇ 30 
ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਤੁਾਿਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ   ੁ ੂੰ 
ਮੁਨਾ ਿ ਪਰ   ੁਣਿਾਈ ਹੋ ਵਕਵਰਆ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ  ੀਮਾ 30-ਕਲੈੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਲ ਵਮਆਦ ਲਈ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਪਰਿੂੰ ਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ, 30-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਿਰਤਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹਿੇ, ੋ 
ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਹ ੈ ਿੱ ਫਲਤਾ ਹਲ ਪਰ ਣਿਾਈ ਲਈ ਿੱ ਿੱ  ਾ ਲਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਿੱ ਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ   ਮਾਂ 
 ੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਵਪਿੱ ਛ ੇਪਾ ਦਿੇੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦ।ੇ 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿ ਤ ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ 

ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਿੱ ਦਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ੂੰ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ੇ  ਵਟਰਕਟ 30-ਕੈਲਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ 

ਿੇਨਤੀ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ  ਿਾਰਜ ਕਰ ਦੇਿ।ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਹਿੱਲ 

ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਲਈ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ ਲਈ ਪਰ ਪਰ  ਵਹਮਤੀ ਦਾ ਪਿਰ ੂੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿ ਤ 

ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਦ ਤਾਿੇਜੀ ਿ ਤ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 
1. ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 
2. ਤੁਹਾਨੂੰ  ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਿਾਿ; ਅਤੇ, 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲ ਵਿ ੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦ ੇ15 ਿੱ ੋਂ  ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨ   ੁ ੂੰ ਿੱ 
ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹਿੱਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ  ਾ 
ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ALJ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 45-ਕਲੈੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ 
ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਾਂ  ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ 

30-ਕੈਲੰ ਡਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਹੱ ਲ ਵਮਆਿ ਲਈ ਪਬਿ ੰ ਧ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨੂੰ  ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਵਿਚੋ ਿੱ ੂੰ ਗ ਦੇ ੂੰ ਿੱ ਲਗੀ ਜਾਂ ਹਲ ਮੀਵਟ  ਸ਼ਰੁ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ 30-ਕਲੈਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇਕਰ 

ਤੁ ੀਂ ਅਤ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦ ੇਹਨ ਵਕ ਕਈੋ  ਮਝੌਤਾ ੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਲਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਪਰੂੰਤ  ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ  ਮਝੌਤੇ ਤਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਪਹੂੰ ਚੁ ੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ 30-ਕਲੈੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਵਿਿੱਚ, ਦੋਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ
 ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ੁ ਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕ ਨਾ ਪਹਵਚਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ 

ਵਿਚੋ ਿੱ ਛ ੇਹਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ 45-ਕੈਲਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਵਪ ੂੰ 
ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 

ਵਲਿਤ ਵਨਪਿਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ 

ਇਿੱ ਕ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਇਕਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਉ  ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ, ਵਜ ਨੂੰ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਿਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ; 

ਅਤੇ 
2. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੀ ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ  ਟੇਟ ਦੀ ੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 

ਕੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮੀਵਿਆ ਵਮਆਿ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
ਉ   ਮੇਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤੇ 
ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇ ਨ। 
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ਵਨਰਪੱ ਿ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 

ਸਧਾਰਨ 

ਜਦੋਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੋ ਜਾਂ ਵਿਿਾਦ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ   ੁ ੂੰ 
ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਪਿ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿਗਾੇ । ਿੱ   ੁ 

ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜ (ALJ)

 ੁਣਿਾਈ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ  ੁਤੂੰ ਤਰ ALJ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਜ ਨੂੰ ਆਵਫ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਹੀਅਵਰੂੰ ਗ (Office of 
Administrative Hearings, OAH) ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਇਿੱ ਕ ALJ: 
1. OSPI ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, 

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਿੱ ਵਲਆਂ ਏਜ ੂੰ ੁ ੂੰ ਿੱ ਕ ALJ ਦੇ ਤੌ ੇਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜ ੀ ਿਲੋਂ ੂੰ ੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ਇ ਰ ਤੇ ੂੰ ਿੱ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

2. ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ ਦਾ ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ALJ ਦੀ ਵਨਰਪਿੱ ਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਟਕਰਾ ਹੋਿੇ; 
3. ਉ ਨੂੰ IDEA ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ 

ਿਿੱ ਲੋਂ IDEA ਦੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਵਿਆਵਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਝ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
4. ਉ ਕੋਲ ੁਣਿਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਟੈਂਿਰਿ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪਿੱਧਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ, ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਲਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 

ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ   ਚੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ALJ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ  ੇਿਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ 

ਹਰੇਕ ALJ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ  ਟਟੇਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੋੇ। ALJ ਦੀ ਚੀ OSPI ਿੈਿ ਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿੀ ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 

ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਕ ੁ
 ਕਦੀ, ਜੋ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੱ ੋ  ਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। ੂੰ ਿੱ ਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 

ਇੱ ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 

ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿੱ ਵਦਆ ਂਿਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਣ 

ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਦੋ  ਾਲਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਵੱ ਚ ਛੋਿਾਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ  ਮਾਂ  ੂੰ ੁ ੂੰ ੀਮਾ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹਦੀ ਵਕਉਂਵਕ: 
1. ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਖ਼ਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਇ ਨ ਮਵ ਿੱ ੁ ੇ ੇ ਿੱ ਆ ਜਾਂ ਮਦੇ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰ ਵਲਆ  ੀ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ 

ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਚਿੱ ੁਕ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 
2. ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱ ਿੀ ੀ ਵਕ ਇਹ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਹੱ ਕ 

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

ਸਧਾਰਨ 

ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਿਦੁ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ (ਅਨਸ਼ਾ ੁ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨਾਲ
 ੁ ਤ)। ਤੁੁੁ ੂੰ   ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਣਿਾਈ ਦੀਆ ਿੂੰ ਵਧਤ ਣਿਾਈ  ਮੇ ਹਾਨ ਅਤੇ ੂੰ , ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ  ਂਪਾਰਟੀਆਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ 

(ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਇਹ ਹਿੱ ਕ ਹੈ: 
1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਲਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ 

ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਮਿੱ ਵ ਆਿਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਖ਼ਾ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਹੋਿੇ; 
2. ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ, ਿਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿੱ ਛੁ -ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ 

ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ; 
3. ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਰਵਜਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਪੂੰ ਜ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ 

ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਜਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; 
4. ਤੁਹਾਿੀ ਚੋਣ ਤੇ, ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਇਿੱ ਕ-ਇਿੱਕ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਵਰਕਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤੇ 
5. ਤੁਹਾਿੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦਾ ਵਲਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਵਾਧੂ ਪਿਗਿਾਵਾ 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ ਪੂੰ ਜ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿ ੇਲਈ ਅਤ ੇਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਤਿੱ ਕ 

ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਇਿੱ ਕ-ਦ ਜ ੇਨੂੰ ਦਿੱ  ਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ੁਣਿਾਈ ਦ ੇ ਮੇਂ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੂੰ ੁਦੇ ਹੋ। 

ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ  ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦ ੇਵਿਨਾਂ ਣਿਾਈ ਦੇ  ਮੇਂ ੂੰ ਕ ਪਾ   ੁ  ਿਵਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਦਾਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇ  ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
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ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿੇ ਸਮੇਂ ਮਾਵਪਆਂ ਿੇ ਹੱ ਕ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤ ੇਲਾਜਮੀ ਹਨ: 
1. ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ; 
2. ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤੇ, 
3. ੁਣਿਾਈ ਦਾ ਵਰਕਾਰਿ, ਤਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। 

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗਾਂ ਲਈ 30-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਿੱ ਗੁਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕਲੈੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਜਾਂ,  ਮਾਯੋਵਜਤ ਹਿੱਲ  ਮਾਂ 
ਵਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕਲੈੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ: 

1. ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਆਿਰੀ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ALJ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕ  ੇਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਰੇਕ  ੁਣਿਾਈ ਉ   ਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤ ੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ
 ਹ ਲਤ ਹਿੋੇ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲੇ 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

ALJ ਿਾ ਫੈਸਲਾ 

ਇ  ਿਾਰੇ ALJ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚ ੇਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਿੁਵਨਆਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ  ੁ ਿੱ ਿੱ ੇ  ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿਧੀ ਉਲਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ALJ ਣਿਾਈਆਂ ਵਿਚ, ਵਜਥੇ ਤੁ ੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ੂੰ ੂੰ 
ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੇ FAPE ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ 
ਅਪ ਰਨਤਾਿਾਂ ਨਾਲ: 

1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ FAPE ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਘਨ ਵਪਆ ਹੋਿੇ; 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ FAPE ਦੇ ਪਰਿੂੰ ਧ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿੱ ਚ ਖ਼ਾ 

ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ; ਜਾਂ, 

ਪੂੰ . 34 



 

    

 

        
    

 

 

   
  

 

  
       

     
     

 
 

   

  

 
 

 

    
     

  
     

3. ਇ ਨੇ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। 

ਕੰ ਸਿਕਸ਼ਨ ਕਲਾਜਿ 

ਭਾਿੇਂ ALJ ਇਹ ਨਹੀਂ  ਮਝਦਾ ਵਕ FAPE ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹਈੋ ਹੈ, ਤਦ ਿੀ ALJ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ IDEA (34 CFR §§300.500 
ਤੋਂ 300.536 ਤਿੱ ਕ) ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਫੈਿਰਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦ ੇਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ ਭਾਗ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦ ੇ ਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱ ਿਰੀ ਮੰ ਗ 

ਤੁ ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਵਕ ੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਿਰੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦੇ ਹ।ੋ 

ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 

OSPI ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਵਮਟਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ: 
1. ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਦੀ ਪੈਸ਼ਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਜਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ 

(SEAC) ਨੂੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਅੰ ਵਤਮ ਸਵਥਤੀ; ਅਪੀਲ 

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮਤੇ) ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਫੈ ਲਾ 
ਅੂੰ ਵਤਮ ਹੁ ਿੱ ਕ ਵਕ  ੁ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ (ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ) ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ ਣਿਾਈ ਵਿ ਿਾਂ ਵਿ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈ ਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਵਸਵਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਵਮਆਿ ਸਮੇਤ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ 

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

ਸਧਾਰਨ 

ਜੇਕਰ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ (ਅਨਸ਼ਾ ਨ ਿਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ੁ ੁ ੂੰ ਿ
 ਮੇਤ) ਵਿਿੱ ਚ ਨਤੀਵਜਆਂੁ ਂਅਤੇ ਫੈ ਲ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁ   ਪਾਰਟੀ ਨ ਉ ਿੱ ਦੇ ਦ ੇ ਿਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵ ਵਿਲ ੇ ੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉ ੂੰ  ਮੁ ੂੰ ਿੱ ਿੱ 
ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹ,ੈ ਜੋ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ  ੀ। ਕਾਰਿਾਈ  ਮਰਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆ ਂਿੇਤਰ ਦੀ   ੁ ਿੱ 
ਵਕ ੇ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤ (ਇਿੱ ਕ  ਟਟੇ ਅਦਾਲਤ ਵਜ ਨੂੰ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ 
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ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕ ੇ ਵਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਵਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਿਾਦ ਵਿਿੱ ਚ ਰਕਮ 

ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆਂ ਤ ੇਫੈ ਲਾ ਦਣੇ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ। 

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 

ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ALJ ਦ ੇਫੈ ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 90 

ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦਾ  ਮਾਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਵਾਧੂ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ: 
1. ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; 
2. ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਿਾਧ ਗਿਾਹੀਆਂ  ੁਣਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
3. ਗਿਾਹੀ ਦੀ ਿਹੁਲਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੱ ੁ ਲਾ ਆਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਢਕਿਾਂ ਹੋਣਾ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੰ ਸਿਕਸ਼ਨ ਵਨਯਮਿ 

IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਤਿੱ ਥ ਅਮਰੀਕੀ ੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ 1990 ਦ ੇਅਮੈਵਰਕਨ  ਵਿਦ ਵਿ ਐਵਿਵਲਟੀਜ ਐਕਟ, 
1973 ਦੇ ਵਰਹੈਵਿਵਲਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦ ੇਟਾਈਟਲ V ( ੈਕਸ਼ਨ 504) ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਫੈਿਰਲ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਹਿੱ ਕਾਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਿਾਂ ਤੇ ਪਾਿੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ   ੀਵਮਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤ ੁੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁ ੀਂ ਉਹ 

ਰਾਹਤ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਜੋੁ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀ ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆ ਂਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
 ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਵਨਿੜੇਾ ਉ  ੇ ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਇ ਦਾ ਭਾਿ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੋ ਹੋਰ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਾਅ ਉਪਲਿਧ ਹੋ
 ਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਪਰ-ਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਪਰੂੰ ਤ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਨੂੰ ਨਾਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਤੁੁੁਹਾਨੂੰ  ਵ ਿੱ ਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਉਪਾਅ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 

ਵਕੀਲ ਿੀ ਫੀਸ 

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
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ਸਧਾਰਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲ ਰਵਹੂੰ ਦੇ (ਵਜਿੱ ਤਦੇ) ਹੋ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿ ੇਿਰਵਚਆ ਂਦੇ ਵਹਿੱ   ੇਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ  ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ। 

IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ  ੇਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, 
ਵਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਜਾਂ OSPI ਦ ੇਿਰਵਚਆ ਂਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਕੀਲ ਨੇ : (a) ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਦਾਇਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ ਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ  ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ; ਜਾ, (b) ਮੁਕਿੱ ਦਮੇ ਦੇ  ਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ 
 ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਿਣਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ, 

IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦ ੇਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ  ੇਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, 
ਵਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਜਾਂ OSPI ਦ ੇਿਰਵਚਆ ਂਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਮਗ ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ  ੁ ੂੰ 
ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਵਕ ੇ ਿੀ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ, ਗੈ਼ਰਜਰ ਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਜਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ ੇਿਰਚ ਨੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ। 

ਫੀਸਾਂ ਿਾ ਅਿਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ 

ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਉ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ  ੁਣਿਾਈ 
ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਆੁਵਲਟੀ ਲਈ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋਈ  ੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈ ਲੇ ਦੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਿੱ ਚ 

ਵਕ ੇ ਿੋਨ  ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ। 

ੂੰ ਿੱ ੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਿਾਿਾਂ ਲਈ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਰਵਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
 ਕਦੀ ਜੇਕਰ: 

1. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵ ਵਿਲ ਪਰੋ ੀਜਰ ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਰ ਲ  ਦੇ ਰ ਲ 68 ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ  ਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ 
ਟੇਟ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਦੀ ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੇਂ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਕ ੇ ਿੀ 
ਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

2. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
3. ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਇਹ ਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਿਰਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ 

ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਿਿੱ ਧ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਿੂੰ ਦ ਾਂ ਦੇ ਿਾਿਜ ਦ, ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਰਚੇ ਦ ੇ ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਜਿੱ ਤਦ ੇਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁ ੀਂ ਮ ਲ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਪਟਾਰ ੇਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ  ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ  ੀ। 
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IEP ਟੀਮ ਦੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਇਿੱ ਕ 

ਐਿਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨਾ ਰਿੱ ਿੀ ਗਈ ਹੋਿੇ। 

ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ 
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਰਿੱ ਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈ ਲਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ  ਘਟਾ  ਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ 
ਹੋਿੇ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ  ਮਝਦੀ ਹੈ ਵਕ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਨੇ , ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਮਆਦ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਨਿੇੜੇ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰਪ 

ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ; 
2. ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀ ਰਕਮ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, 

ਾਿ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿ ਦੇ ਿਕੀਲਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀਆਂ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਨੁਵਚਤ 
ਰ ਪ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਹੈ; 

3. ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ੇਿਾਿਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਹੁਤ 
ਵਜਆਦਾ ਨ; ਜਾਂ, 

4. ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਕੀਲ ਨੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੂੰਗ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਲੇਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਦਾਲਤ ਫੀ ਾਂ ਘਟਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ  ਮਝਦੀ ਹੈ ਵਕ  ਟਟੇ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਅਨੁਵਚਤ 
ਰ ਪ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ ੇਅੂੰ ਵਤਮ ਹਿੱ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ  ੀ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀਆ ਂਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ
 ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 

ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਚਾਉ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਚਾਉ ਉਹਨਾਂ 
ਅਨੁਸ਼ਾ ਨਕ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਚਾਉ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ੂੰ ੁ ੂੰ  ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹਦ ੇਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪਾਤਰ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਸਕੂਲ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ 

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
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ਵੱ ਿ-ਵੱ ਿ ਮਾਮਲੇ ਿਾ ਫੈਸਲਾ 

 ਕ ਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਵਿਲਿੱ ਿਣ  ਵਥਤੀਆਂ ਤ ੇਵਿਚਾਰ 

ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਤਾਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਦੇ  ਕ ਲ ਕੋਿ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਧਾਰਨ 

ਵਜ   ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ,  ਕ ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋਂਂਂ ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਦੇ ਕੋਿ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਢੁ ੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ੇ ਿੱ ਿੱ ਕਿੀਂ ਅ ਵਿਅਕ ਥਾਂ, ਹੋਰ 

ਥਾਂ ਤ ੇਭੇਜ  ਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ    ਪੈਂਿ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ।  ਕ ਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਿਰੀਆਂ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਉ ਇਿੱ ਕੋ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਕਲੂ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਤ ੇਿਾਧ   ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਾਗ  ਕਰ
 ਕਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ 
 ਿੂੰ ਧੀ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇਿੋ)। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਇਿੱਕੋ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱ ਲ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਉ   ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦ ੇਵਕ ੇ ਿੀ ਅਗਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਾਂ ਉਪ-
ਵ ਰਲੇਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀਂਦੀ  ੀਮਾ ਤਕ  ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ। ੋ ਿੱ ੇ ਿੱ 

ਵਾਧੂ ਅਥਾੱਵਰਿੀ 

ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ, ਵਜ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕੋਿ ਆਚਰਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ, ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ
 ੀ (ਹੇਠਾਂ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇਿੋ) ਅਤ ੇਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਿੂੰ ਧੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਲਈ 
ਿਧਾਈ ਗਈ  ੀ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਤ ੇਉ ੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉ ੇ ਵਮਆਦ ਤਿੱ ਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ 
ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਾਗ  ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਤੇ ਲਾਗ  ਹੁ ਿਾਏ ਇ ਦੇ ੇ ੂੰ ਦੀਆਂ, ਵ 

ਿੱ ੇ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ  ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਕ  ਕ ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੇਿਚ ਨੂੰ  ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨੀਆਂ  ੇ 
ਵਗਆ ਹ।ੈ ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਚ ਤੁ ਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚ ੇਲਈ ੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਿੱ ਹਾਿੇ ਿ ਿੱ   ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੇਵਾਵਾਂ

 ੇਿਾਿਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ ਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉ ਨ ਉ ੇ ਮੈਂ ਿੱ ਚੋਂ ਨ ਉਦੋਂ ਮੁਹ ੂੰ  ਦ ੇਮਜੌ ਦਾ ਪਲ ਟ ਵਿ  ਹਟਾ 
ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਉਦੋਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉ ਨੂੰ ਉ   ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ 10 
ਜਾਂ ਘੱ ਿ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚੋ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪਣੁ ੇ 
ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ   ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਉ  ੇਤਰਹਾਂ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ੂੰ ੱ ਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਮੈਂ ਿੱ ਚੇ ਲਈ ਨ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤ ੇ ਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿ 

ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ: 
1. ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਦੀ IEP ਵਿਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 
ਿਣਾਿੇ; ਅਤੇ, 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ ੀ, ਤਾਂ ਉ  ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ  ੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, ਜੋ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਿਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 

ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ  ਉ ਇਿੱ ਕੋ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਤੇ 
ਜੇਕਰ ਮੌਜਦਾ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਘਟ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਕ ਹੈ, ਅਤ,ੇ ਜਕੇਰ ੇ ੈਂ ਿੱ ਿੱ   ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲ ਮਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦਿੋੇ), ਤਾਂ,  ਕ ਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦ ੇਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ 

ਇਿੱਕ ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਮਸ਼ਿਰੇ ਨਾਲ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ 
ਥਾਂ ਤ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਦੀ IEP ਵਿਚ ਤੈ ਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਤਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱ ਅ ਕੀਤ ੇਟੀਵਚਆ ੂੰ ਿੱ   ੇਿਾਿਾਂ 
ਵਕ  ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ 
ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ  ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤ ੇਉ ਦੀ IEP ਵਿਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 
ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਆ ਂ ੇਿਾਿਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ 
34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 

ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚੋਂ ਉ ਦਾ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ: 
1. ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੈ; ਜਾਂ, 
2. ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ੀਰੀਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪੈਟਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ: 

a. ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ੀਰੀਜ ਦਾ ਜੋੜ ਇਿੱ ਕ  ਕ ਲ ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ 10  ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ; 
b. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਮ ਲ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ 

ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ੀਰੀਜ ੀ; ਅਤੇ, 
c. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਧ ਕਾਰਕ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰੇਕ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਵਮਆਦ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ 

ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਨਕਟਤਾ। 
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 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਲੇ ਮੈਂ ਿੱ ਚ ਟ ਵਿ 

ਤਿਦੀਲੀ ਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਚੁਣੌ ਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਤੀ ਵਦ 

ਵਨਆ ਂ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆ ਂਰਾਹੀਂ  ਮੀਵਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਸੂਚਨਾ 

ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਿ 

ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲ ਮੈਂ  ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉ  ਫੈ ੇ ੂੰ ੇ ਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ਲ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ਵਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ। 

ਪਿਗਿਾਵਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 

ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕਿੋ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ 
 ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇਿੋ) ਦੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਫੈ ਲੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ, IEP ਟੀਮ ਦੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦੀ 
ਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀ  ਾਰੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉ ਦੀ IEP ਮੇਤ, ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਅਤ ੇਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਵਕ  ੇਿੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਵਕ: 
1. ਕੀ ਪਿੱ ਛੁ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ  ੀ ਜਾਂ ਉ  ਨਾਲ ਇ ਦਾ ਵ ਿੱ ਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੱ ਤਿਪਰਣ ਿੂੰ ਧ ੀ; 

ਜਾਂ, 
2. ਕੀ ਪਿੱ ਛੁ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦੇ ਵ ਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੇ  ੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰ, ਤੁਹਾਿੇ  ਮਤੇ, ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਿ ਿਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਤਾਂ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦ ੇਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁਿੱ ਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ IEP ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ 

ਅ ਫਲਤਾ ਦ ੇਵ ਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆ ਂਨੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੁ ੂੰ ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਨ ਵਕ ਵਵਵਹਾਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਿਗਿਾਵਾ ਸੀ 

ਜਦੋਂ ਇਹ  ਮ ਹ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਤੁ ੀਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇਦਾ 
ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ IEP ਟੀਮ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ: 

1. ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ, ਵਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ 

ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  ਕਰੇ; ਜਾਂ, 
2. ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਵ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 

ਲਈ, ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਕਰੇ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਜਰਰੀ ਹੋਿੇ। 

ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤ ੇਉਪ-ਵ ਰਲੇਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਨੂੰ ਉ 

ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਉ ਨੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
ਵਿਿਹਾਰ  ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਹਿੱ   ੇਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਥਤੀਆਂ

 ਕ ਲ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  45  ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ (ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ 
IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ) ਲਈ ਹਟਾ  ਕਦੇ ਹਨ, ਇ ਤ ੇਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ 
ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ: 

1. ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਵਲਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ,  ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਉ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਹੈ; 

2. ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ, ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ  ਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਏ ਉ ਕੋਲ ਅਿੈਧ ਿਰਗ  (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ 
ਪਦਾਰਥ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ, 

3. ਉ ਨੇ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ, ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ੇ ਦ ਜੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰੀਰਕ ਿੱਟ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਦੀ ਜਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

• ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ  ਿ ਟੈਂਵ ਜ ਐਕਟ (21 U.S.C. 812(c)) ਦੇ  ੈਕਸ਼ਨ 202(c) ਵਿਿੱ ਚ 

ਸ਼ੈਵਿਊਲ I, II, III, IV ਜਾਂ V ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ (ਿਰਗ) ਜਾਂ ਹਰੋ ਪਦਾਰਥ। 
• ਅਿੈਧ ਿਰਗ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ; ਪਰੂੰ ਤ  ਇ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ੁਦਾ ਵਜ ਨੂੰ  ਕਨੂੰ ਨੀ 

ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਲ ੂੰ  ਸ਼ੁਦਾ ਵ ਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ ਨੂੰ ਉ 

ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਜਾਂ ਫੈ ੂੰ ੂੰ ਿੱ ਿਰਲ ਕਨਨ ਦੀ ਵਕ  ੇਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਹੇਠ ਕਨਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਵਿਆ 

ਜਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
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• ਗੂੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੀ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱ ਕ ਮਤੌ ਦਾ ਜੋਵਿਮ; ਿਹਤ ੁ 
ਵਜਆਦਾ  ਰੀਰਕ ਦਰਦ; ਲੂੰ ਮਾ ਅਤੇ ਪਰਤਿੱ ਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ  ਰੀਰਕ ਵਝਿੱਲੀ, ਅੂੰ ਗ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੂੰ ਮੇ  ਮੇਂ ਲਈ 
ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ। 

• ਹਵਥਆਰ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਹਵਥਆਰ, ਯੂੰ ਤਰ, ਉਪਕਰਨ,  ਮਿੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਿੇਜਾਨ, ਜ ੋਵਕ ੇ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੂੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇ, ਵ ਿਾਏ ਇ ਦ ੇਵਕ 
ਇ  ੀਮਾ ਵਿਿੱ ਚ ਢਾਈ ਇੂੰਚ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਲੂੰ ਮੇ ਿਲੇਿ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਜੇਿ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱ ਿਣ ਿਾਲਾ ਚਾਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਥਾਂ (ਸੈਵਿੰ ਗ) ਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 

IEP ਟੀਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ, ਜੋ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਪਰੋਕਤ ਵ ਰਲੇਿ ਵਾਧੂ ਅਥਾੱਵਰਿੀ 
ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪਵਾਿ ਵਨਰਧਾਰਣ ਿੀ ਅਪੀਲ 
(ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ) 
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 

ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰ ੋ  ੁ ੂੰ ਕਦੇ ਹ ਜਕੇਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ: 
1. ਇਹਨਾਂ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ, 
2. ਉੱਪਰ ਿਰਵਨਤ ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ। 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਲਈ ਮੌਜ ਦਾ 
ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱ ਟ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ੂੰ ਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਵਕਵਰਆਵਾਂਿ 
ਭਾਗ ਦੇਿ।ੋ 

ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜ (ALJ) ਿੀ ਅਥਾੱਵਰਿੀ 

ALJ ਲਈ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਫੈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ALJ ਇਹ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ: 
1. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪ ਭੇਜ ਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਉ ਨੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ੀ, ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਵ ਰਲੇਿ ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ  ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ; ਜਾਂ, 
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2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ  45 ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਇਿੱ ਕ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 

ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱ ਟ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ  ੁਣਿਾਈਆ ਂਪਰਵਕਵਰਆ ਦੁਹਰਾਈਆ ਂਜਾ  ਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਮ ਲ 

ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱ ਟ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਗ ਦਾ ਵ ੇ  ੁ ੂੰ ੂੰ  ਰਲਿ ਮੁਨਾ ਿ 
ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤ ੇਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ਣਿਾਈ ਮ ੂੰ 
ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ: 

1. ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ 20 ਕ ਲ 

ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ALJ ਲਈ ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਿਾਅਦ 10 ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੂੰ ਦੁਾ ਹੈ। 

2. ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੀਵਟੂੰਗ ਨੂੰ  ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਹਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੁੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ OSPI ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੋਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਸੱਤ 

ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ੁਣਿਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿੀ ਜਾ ਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਿੱ ੁਦਾ ਮੁਨਾ ਿ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਦੇ 15 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਦੋਿਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹਿੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ 
ਹੋਿ।ੇ 

3. OSPI ਨੇ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ (2) ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਛੇਤੀ 
ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ (ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਲਈ) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਲਕਲੁ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਛੇ ਣਿਾਈ ਵਿਚ ਫੈ ਲ ਦੀ ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੱ ਿੱ ਤੀ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੇ 
ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਕਰ  ਕਦ ੇਹੋ, ਵਜਿ ਂਉਹ ਗੈਰ-ਅਨਸ਼ਾ ਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ ੁ ਣਿਾਈਆ 

ਵਿਿੱ ਚ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦੀ  ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉੱਪਰ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੇਿੋ)। 

ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਪਲੇਸਮੈਂਿ 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 

ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆ ਂਨਾਲ ੂੰ ਵਧਤ ਮਨੁਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ਿ ਿੇ; ਜਦੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਵਤ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਿ ੂੰ ਧ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦਦੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਦੇ ਿੱ ਿਰੇ ਪਰਿ ੂੰ ਿੱ  ੁ  ਵਿਚਾਰ 

ਅਧੀਨ ਫੈ ਲੇ ਤਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵ ਰਲੇਿ  ਕ ਲ ਦੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ,  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਨਾ ਪੁਿੱ ਗ ਜਾਏ, ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਆਿੇ। 

ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰ ਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉ 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
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ਸਧਾਰਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾ ੇ ਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ ਿਚਾਉ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
 ਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁੱ ਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਆਧਾਰ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਮੂੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਕੇਰ, ਉ 

ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ,: 
1. ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਵਚੂੰ ਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ 

ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; 
2. ਤੁ ੀਂ IDEA ਦ ੇਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਿੂੰਧੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੂੰਗ 

ਕੀਤੀ ੀ; ਜਾਂ, 
3. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ , ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਿਾਰੇ 

ਵ ਿੱ ਧੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ਾ 
ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨ। 

ਛੋਿ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹਣੋਾ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜਕੇਰ: 
1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ੀ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ੀ; ਜਾਂ, 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ੀ ਅਤੇ ਉ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 ੀ। 

ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਤਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਜਿੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ 

ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦ ੇਵਿਰਿੱ ਧ ਅਨੁ ੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱਚਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਉਪ-ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਛਟੋ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣ ੇਿਾਲੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ੂੰ ੁ  ੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱ ੂੰ ੁ ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦ ੇਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉ   ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ   ਮਾਂ 
ਵਮਆਦ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨਾਂ ਦ ੇਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਿੱ ਕ ਛੇਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ, ਤੁਹਾਿਾ ਿੁ ਿੱ ਚਾ ਕ ਲ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਰਦਾਰਤ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਨਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਾਹਰ ਕਿੱ ਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱਚੇ ਨੂੰ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਸ਼ਾ  ਨ ੂੰ  ੇ ਿੱ ੁ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਲਾੱ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਿ ਅਤੇ ਜੁਵਡਵਸ਼ਅਲ ਅਥਾੱਵਰਿੀਜ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 

IDEA ਦਾ ਪਾਰਟ ਿੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: 
1. ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜੋ ਢੁਿੱ ਕਿੀਆਂ 

ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ; ਜਾਂ, 
2. ਟੇਟ ਲਾਿੱ ਐਨਫੋਰ ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਵਿਵਸ਼ਅਲ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਨੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ 

ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਇ ਤੇਮਾਲ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। 

ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿੀ ਵਭਜਵਾਈ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: 
1. ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ 

ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੂੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 
2. ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨਸ਼ਾੁ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ FERPA ਿਿੱਲੋਂ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ੀਮਾ 

ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਭੇਜ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਪਿਾਈਵੇਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਕਪਾਸੜ ਪਲੇਸਮੈਂਿ 
ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਜਿੋਂ FAPE ਜਾਰੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ 
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹ ੋਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ ੇਲਈ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣ ੇਿਿੱਚੇ ਨੂੰ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦ ੇਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਪਰਾਈਿੇਟ ਟ ਿੱ ੋ ੂੰ 

ੋਂ  ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮ ਹਾਨ ਕ ਲ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲ ੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ੂੰ  ਕੁਝ ਪੜਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
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ਪਿਾਈਵੇਿ ਸਕੂਲ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਲਈ ਅਿਾਇਗੀ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੱ ਚੇ ਨੇ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ 
ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦ ੇਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰਫੈਰਲ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿਟ ਪਰੀ ਕ ਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ੇ
 ਕ ਲ ਜਾਂ  ੈਕਿਰੀ  ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋ ੂੰ ੂੰ ਉ ਦਾਿਲੇ ੂੰ ਕ ਲ ਵਿ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਤੁਹਾਨ 

ਦਾ ਿਰਚਾ ਦੇ   ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਮਨਦਾ ਹ ੈਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਉ ੇ ਣ ਲਈ ਕਵਹ ੂੰ ੇ ਦਾਿਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ
 ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ FAPE ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ  ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਪਰਾਈਿਟ ਪਲ ਮੈਂ ਿੱ ਕਿੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ੇ ੇ ਟ ਢੁ

 ਮੈਂਟ ਨ ਢ  ਪਲ ਟ ੂੰ ਿੇ, ਜੋ ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਪਲੇ ੂੰ ਿੱ ਕਿੀਂ ਮੁ ੂੰ ਨ  ਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ੇ ਮੈਂ  ਟਟੇ ਦ ੇ ਟੈਂਿਰਿ  ਨ ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋ 

ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਅਿਾਇਗੀ ’ਤੇ ਸੀਮਾ 

ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਕਦਾ ਹੈ: 

1. ਜੇਕਰ (a) ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਟੀਮ ਨੂੰ  ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ ਵਕ ਤੁ ੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ  ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ 
ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਣ ਮੇਤ; ਜਾਂ (b) ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱ ਟੋ 10 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ (ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ  ਮੇਤ, ਜੋ ਵਕ ੇ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਨੂੰ  ਹੂੰ ਦੁੀਆਂ ਹਨ), ਤੁ ੀਂ 
ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ; 

2. ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਮੂੰਤਿ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ੀ (ਉ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਆਨ ਮੇਤ ਵਕ 
ਉਹ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ  ੀ), ਪਰੂੰ ਤ  ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ੀ; ਜਾਂ, 

3. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇ  ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਨੁਵਚਤ ਨ। 

ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ: 
1. ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਜੇਕਰ: (a) ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਨੋ ਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ੀ; (b) ਤੁ ੀਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋ ਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿਾਰੇ ਨੋ ਵਟ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ; ਜਾਂ (c) ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ 
ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਪਹੂੰ ੁਚਣ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਦੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਦਾ 
ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਜੇਕਰ: (a) ਤੁ ੀਂ ਪੜਹੇ-ਵਲਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਲਿ ਕਦੇ; ਜਾਂ (b) 
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਵ ਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁ ੂੰ ੈ ੂੰ  ਗ ੂੰ ਚਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਹ। 
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ਸਰੋਤ 

ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿ ੇਕੋਈ  ਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ  ਜਾਂ OSPI ਨੂੰ ੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: 

OSPI 
P.O Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360-725-6075 

speced@k12.wa.us 

OSPI - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ੈ ਵਿਆ ਿਿੱਿ ਪੇਜ 

OSPI - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ - ਪਵਰਿਾਰ ਿੈਿੱਿ ਪੇਜ 

ਇਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਫਿ ਕੀਤੇ ੂੰ ਗਠਨ ਿਾਵਸ਼ਗਟਨ ਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇ ਿੱ ੂੰ ੂੰ  ਟਟੇ ਵਿ ਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ: 

Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
6316 So. 12th St. 
Tacoma, WA 98465 

(800) 5-PARENT (v/tty) 
ਈਮੇਲ: pave@wapave.org 

ਿੈਿ ਾਈਟ: Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
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ਵਚਿੱਤਰ ਿਰਣਨ

ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, Office of Superintendent of Public Instruction ਦੁਆਰਾ 
ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਿੱ ਕ Creative Commons Attribution License) ਦੇ ਤਵਹਤ ਲਾਇ ੂੰ ਸੁ਼ਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ OSPI ਟਾ਼ਿ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਇ 

ਪਿਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਵਚਿੱ ਤਰ, ਚਾਰਟ, ਟੈਕ ਟ ਆਵਦ) ਦੇ ਾਰੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 
ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਐਟਰੀਵਿਊਸ਼ਨ ਵਿਆਨ ਿਜੋਂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤਿੱ ਤ OSPI ਓਪਨ ਲਾਇ ੈਂ  ਦੇ ਅਪਿਾਦਾਂ “ਵ ਿਾਏ ਵਕ ਵਜਥੇ ਵਕਤੇ ਦਿੱ ਵ ਆ ਹੋਿੇ” ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। 

ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ OSPI ਇੂੰਟਰਐਕਵਟਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲਾਇ ੈਂਵ ੂੰ ਗ (Interactive Copyright and Licensing) 
ਗਾਈਿ ਦੇਿੋ। 

OSPI, ਵਲੂੰ ਗ, ਜਾਤੀ, ਵਫਰਕਾ, ਧਰਮ, ਰੂੰਗ, ਕੌਮੀ ਮਲ, ਉਮਰ, ਆਦਰ ਵਹਤ ੇਿਾ-ਵਨਿਰਤ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਵਲੂੰ ਗੀ-ਪਰਗਟਾਿੇ ਜਾਂ 
ਪਛਾਣ  ਮੇਤ ਵਜਨ ੀ-ਝੁਕਾਿ, ਵਕ ੇ ੂੰ ਿੇਦੀ, ਮਾਨਵ ਕ ਜਾਂ  ਰੀਵਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵ ਿਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੁਿੱ ਤੇ 

ਾਵਰਆਂ ਨ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ  ਨੂੰ  ਗਾਈਿ ਜਾਂ ੇਿਾ ਜਾਨਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਿ ਕੀਤੇ ਿਗੈਰ ੂੰ ਾਰੇ ਪਰੋ ੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ 
ਂ ਿਰਾਿਰ ਪਹੂੰ ੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਥਤ ਪਿੱਿਪਾਤ ਿਾਰੇ ਿਾਲ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਐਿ ਵ ਵਿਲ ਰਾਈਟ  ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 

(360-725-6162) 725-6162 ਜਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ P.O. Box 47200 Olympia, WA 98504-7200 

ਇ ਮਿੱਗਰੀ ਨੂੰ PDF ਵਿਿੱ ਚ OSPI 'ਤੇ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ - ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ - ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ੇ਼ਿਗਾਰਿਜ ਿੈਿ ਪੇਜ। ਇਹ ਮਿੱਗਰੀ ਮੂੰਗ 
ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫੌਰਮੈਟ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। ਵਰ ੋਰ ੈਂਟਰ ਨੂੰ  888-595-3276, TTY 360-664-3631 ’ਤੇ  ੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਜਲਦੀ ੇਿਾ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇ  ਦ ਤਾਿੇਜ ਨੂੰ ਿਰ ਨੂੰ  ਦੇਿੋ: 19-0008. 

ਵਕਿਸ ਰੇਕਡਲ (Chris Reykdal) • ਪਰਾਂਤਕ ੁਪਵਰਨਟੈਂਿੈਂਟ (State Superintendent) 
Office of Superintendent of Public Instruction 
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	ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
	2004 ਦੇ ਇਨਵਿਵਿਜੁਅਲ  ਵਿਦ ਵਿ ਐਵਿਵਲਟੀਜ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Individuals with Disabilities Education Act , IDEA) ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨੂੰ ਤਿਿੱ ਜੋ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ  ਕ ਲਾਂ ਲਈ ਤੁ ੂੰ , ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀ
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	ਿੱ ਰਿੇ ਿਾਲਾ ਨ ਿੱ ਪਵਰਨਟੈਂਿੈਂਟ ਆ਼ਿ ਪਿਵਲਕ ਇੂੰ ਟਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਪਰਿੂੰ ਧ ਨੂੰ ਵਨਯੂੰ ਤਵਰਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੇਟ ਵਨਯਮ ਹਨ। ਇਹ ਵਨਯਮ ਚੈਪਟਰ 392-172A ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕੋਿ (Washington Administrative Code, WAC) ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦ ਤਾਿੇਜ ਜ ਨ 2009 ਵਿਿੱ ਚ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾਿਲ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਨੋ ਵਟ  ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੈ। 
	ਇਹ ਨੋ ਵਿਸ ਵਕਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ 
	ਇਹ ਨੋ ਵਟ  ਮਾਵਪਆਂ,  ਰੋਗੇਟ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। “ਤੁਹਾਿੇ” ਜਾਂ “ਮਾਪ” ੇ ਅਤੇ “ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚ” ੇ ਲਈ ਹਿਾਲੇ,  ਰੋਗਟੇ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇਿਾਲਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ।ਇ  ਨੋਵਟ  ਵਿਚ “ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ” ਜਾਂ “ਵਿ ਵਟਰਕਟ” ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਹਿਾਲੇ ਚੈ ਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ ੀਆਂ, ਵਜਿੇਂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਰਵਿ  ਵਿ ਵਟਰਕਟ  
	ਪਟਰ  ਅਤੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ  ਰਵਿ  ਏਜੂੰ ੀਆਂ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
	ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇ ਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ 
	ਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ੂੰ ੁਰ  ਥਾਨਕ 
	 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾਇਰੈਕਟਰ,  ਟੇਟ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਿੌਇਵ ਜ ਫਾਰ ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ (ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਪੇਿ) ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। OSPI ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ 
	ਆਵਫ ਆਫ 
	ਆਵਫ ਆਫ 

	ਪਿਵਲਕ ਇੂੰ ਟਰਕਸ਼ਨ (Office of Superintendent of Public Instruction) - ਪੈਸ਼ਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ 

	ੂੰ ਿੋਧਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਿ ਪੇਜ ਦਾ ਪਰਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। OSPI ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 
	ੈ ੂੰ ਿੱ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ
	 ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ OSPI, Special Education ਨੂੰ (360-725-6075) 360-664-3631, OSPI TTY 360-664-3631 ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ੂੰ ਪਰਕ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। 
	speced@k12.wa.us
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	ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾ ਨੋ ਵਿਸ 34 CFR §300.504; WAC 392-172A-05015 
	ਇ  ਨੋਵਟ  ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚਇਿੱਕ ਿਾਰ (1) ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ: (2) ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਤੇ; (3) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (4) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਿੱ ਕ  ਕ ਲ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਪਵਹਲੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਦੀ 
	 ਇ ਾਲ ਵਿ  ੁ ੂੰ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (5) ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ੂੰ ੇ ਮੈਂ ਿੱ
	 ਿਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈ ਲਾ ਜੋ ਪਲ ਟ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹ; ੈ ਅਤੇ, (6) ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਤ।ੇ 
	ਇ  ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੇ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ-ਪਿੱ ਿੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ਾਰੇ ਉਪਾਿਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ,
	  ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ, ਪਾਰਟ ਿੀ IDEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੇ  ਿਪਾਰਟ ਈ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਿੀ IDEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੇ  ਿਪਾਰਟ ਐਫ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ  ਿੂੰਧੀ ਪਰਿੂੰਧਾਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਿੇਰਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇ  ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ
	 ਿੂੰ ਧੀ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਨੋ ਵਟ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। 
	ਪੂਰਵ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਿਸ 34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲੀ ਵਜਲਹੇ ਨੂੰ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਫੈ ਵਲਆਂ ਿਾਰੇ ਵਲਿਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ ਨੂੰ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹਾ ਦ ਤਾਿੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਫੈ ਵਲਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਲਏ ਗਏ ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਿੱ ਿੱ ੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨ। ਵਡਸਵਿਕਿ ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ੱ
	 ਜਿਾਿ ਵਿਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਲ ਿ ੇ ੈ ਇਕ ਪੂਰਵ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਿਸ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈ ਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਿੂੰਧ ਨੂੰ ਅਰੂੰਭ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਦਲਣ ਲਈ ਪਰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 
	ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	• 
	• 
	• 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱ ਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕ 
	ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

	• 
	• 
	ਇ
	 ਿਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਿ 
	ਵਟਰਕਟ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱ ਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ 
	ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; 

	• 
	• 
	IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ 
	ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ 

	TR
	ਕੀਤੇ ਗਏ  
	ਨ; 

	• 
	• 
	ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ 

	TR
	ਿਰਣਨ; 

	• 
	• 
	ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ 
	ਿੂੰ ਵਧਤ ਵਕ 
	ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ; 

	• 
	• 
	ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਜ 
	 ਵਕ 
	ੇ ਿੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪਰ ਤਾਿ 

	TR
	ਰਿੱ ਿਦਾ ਹੈ, ਉ ਦਾ ਿੇਰਿਾ; 

	• 
	• 
	ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ
	 ਵਕਤਾਿੜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ 
	ਿੂੰ ਧੀ 
	ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ 
	ੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਹਨ; 


	• 
	• 
	• 
	ਪਰਵਕਵਰਆਤਮਕ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਗਾਈਿ ਦੇ ਇ ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁ ੀਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ ਪਰੋ ੀਜਰਲ ੇਫਗਾਰਿ ਿੁਕਲਟ ਦੀ ਇ ਨੋ ਵਟ  ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ, 

	• 
	• 
	ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਿੂੰਧੀ ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਨੂੰ ਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਤ। 


	ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਕਦੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ: 
	• 
	• 
	• 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

	• 
	• 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਜਾਂ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

	• 
	• 
	ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ਤਿਦੀਲੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

	• 
	• 
	ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਵਲਿਤ ਨੋਵਟ ਵਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ 


	ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਉ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਵਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ  ਮਝ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਿ ੇ ਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਇਕ ਵਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 
	 ਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ੂੰ ਭਿ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਜਕਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰ ਿੱ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚਿੱ ਕਣੇ ੋ ਵਟ  ਦਾ ਜਿਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ 
	ੁ ਲਾਜਮੀ ਹਨ: (1) ਨ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ੂੰ ੇ ੂੰ ੁ ੋ ਦੀ ੂੰ 
	ਚਾਰ ਦ ਹੋਰ ਢਗ ਨਾਲ ਅਨਿਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; (2) ਤੁ ੀਂ ਨਵਟ  ਮਗਰੀ ਨ  ਮਝਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ, (3) ਵਲਿਤੀ  ਿ ਤ ਹਨ ਵਕ (1) ਅਤੇ (2) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 
	ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 
	ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਵਕ ੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ  ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ੀਵਮਤ ਇੂੰਗਵਲਸ਼ ਪੋਰਫੀਵਸ਼ਐਂ ੀ ਹਿੋ ੇ, ਭਾਿ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਉ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਿਿੱ ਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। 

	2. 
	2. 
	ਵਕ ੇ ਿਿੱਚੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਵ ਿੱਧੇ ੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ (ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ਮੇਤ), ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵ ਿੱਿਣ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਚੇ ਿਿੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। 


	ਿੋਲੇਪਣ ਜਾਂ ਅੂੰਨਹੇਪਣਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੋਈਿੀ ਵਲਿਤਭਾਸ਼ਾ ਨਾ  ਮਝਣਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ੂੰਚਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ੂੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ ੂੰ ਚਾਰ)। 
	ਇਲੈਕਿੋਵਨਕ ਮੇਲਿ 34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 
	ੂੰ ਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ਕਦੇ ਹੋ: 
	-

	ਣ ਕਰ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ ; 

	2. 
	2. 
	ਪਰੋ ੀਜਰਲ ੇਫਗਾਰਿ ਨੋ ਵਟ ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਨੋ ਵਟ  ਇਿੱ ਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇਨਤੀ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 


	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ -ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ 34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040
	 ਵਹਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਿ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਇ ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਲਈ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ  ੂੰਚਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ (ਵਜਿੇਂ ੂੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਰੇਲ ਜਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੂੰਚਾਰ) ਵਿਿੱਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	2. 
	ਤੁ ੀਂ  ਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਵਲਿਤੀ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤ ਹੂੰੁ ਵਹਮਤੀ ਇ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਦੀ ਹ 

	ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ  ੈ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਿੇ) ਵਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਤੁ ੀਂ  ਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਦ (ਿਾਪ ) ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਿੱ ੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੱ ੂੰ ੁ
	 ਿ ਿਲ ਵਹਮਤੀ ਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਵਜਹਾ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਿਾਪ ੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ (ਨਸ਼ਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਿਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ  ੀ। ਇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, 
	 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹਿਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਿੂੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ੂੰਸ਼ੋਵਧਤ (ਿਦਲਣ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ -ਸ਼ਰਤਾਂ 34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 
	ਅਰੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ 
	ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਦਾ ਅਰਵਭਕ 
	ੂੰ ੇ ਿੱ ੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਵਲਿਤ,  ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਿੱ ਕ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	 ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਦਤੀ ਹੈ। ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨੂੰ 
	ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ 
	 ੇ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 
	ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਕ ੇ ਪਿਵਲਕ  ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਰਿੱ ਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ 
	ੇ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅ ਼ਿਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰਵਕਰਆ  ੁ ਰ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 
	ਣਿਾਈ ਪਵਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਕ ਇਸ਼ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਦ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
	ਸਿੇਿ ਿੇ ਵਾਰਡਾਂ ਿੇ ਅਰੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਯਮ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ  ਟੇਟ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਾਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ 
	 ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਿਾਿਜ ਦ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱ ਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ; 

	2. 
	2. 
	ਇਿੱ ਕ ਮਾਪੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਉ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੂੰਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਵਹਮਤੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੂੰਧੀ ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨੂੰ ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 


	ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਦਾ ਿਾਰਿ, ਵਜਿੇਂ IDEA ਵਿਿੱ ਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਿ ਉ ਿਿੱ ਚੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਇਿੱਕ ਫੋ ਟਰ ਿਿੱਚਾ ਵਜ ਨੂੰ ਵਕ ੇ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ (Washington State) ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤਵਹਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਾਰਿ ਮੂੰਵਨਆ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਵਿਪਾਰਟਮੈਂ ਸ਼ਲ ਐਿ ਹ ਰਵਿਵ ੋਰ ਟਟ ਦੀ ੂੰ ਿੱ 


	ਟ ਆਫ ੋ ਂ ਲਥੈ ਜ ਜਾਂ ਹ ੇ ਰਕਾਰੀ ਿਾਲ ਭਲਾਈ ਏਜ ੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ। 
	ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਦਾ ਿਾਰਿ, ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਫੋ ਟਰ ਿਿੱ ਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜ ਦਾ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪਾ ਹੈ। 
	ਅਰੰ ਵਭਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਿੀ ਵਾਪਸੀ 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਲਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਲਈ 

	ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮੂੰ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਨੂੰ ਨੀ ਜਿੱ ਜ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੁਕਮੀ ਵਨਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ । 
	ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਦਾ

	ਣਿਾਈ ਕਾਰਜਪਰਣਾਲੀਆ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
	 ਿ ੂੰ ੇ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਹਮਤੀ ਦੇ ੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
	ਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦ ਿੱ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇ  ਿੱ ਚ, ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: 
	ੂੰ ੇ ਿੱ ਵਥਤੀ ਵਿ 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਉਹ ਿੱ ਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢਿੱੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ 

	ਿੱ ੂੰ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿ ਿੱ ਕਿੀਂ (free appropriate public education, FAPE) ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰਵਧਤ ੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ੀ, ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਇਿ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਿਤੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ  ੇ 
	ਵਿਆ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇਗਾ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਉ ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	2. 
	ਉਹ ਇਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ ੋਮਾ ਨਾਲ ਗਰੈਜੁ ੂੰੁ 

	ਿੱ ਕ ਲ ਵਿਪਲ ਏਟ ਨਹੀਂ ਹਦਾ; 

	3. 
	3. 
	3. 
	ਉ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿੱਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 21 ੂੰੁ 

	ਜਾਂਦੀ (ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿ ਾਲ ਦਾ ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ ਲ ਾਲ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਤਿੱ ਕ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ।); ਜਾਂ, 

	4. 
	4. 
	ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਰਿੂੰਧ ਲਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਿਾਪ ੀ ਮਹੁ ਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪਰਿੂੰ ਧ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਿਦ ਕਰਨ 
	ਿੱ ਿੱੂੰ  ੇਿੱ ੂੰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਿੂੰ ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ   ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਨ ਉਹ ਿੱ ਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਢਿੱੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ 

	ਿੱ ੂੰ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਿ ਿੱ ਕਿੀਂ (free appropriate public education, FAPE) ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿੂੰਧ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇ ਿੱ ਿੱ ੂੰ 
	ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਣ ਲਈ ਤੁੁੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦਾ। ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇ ੂੰ ੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰ ਹੈ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 
	ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੂੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਮੇਤ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜ  ਕਦੇ ਹਨ। 
	ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ   ਵਚਤ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਨਾ ਦਰ ਾ  ਕੇ ਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕੇ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਿ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰੀਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਰਜਾਮੂੰ ਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁ ਿੱ ਚੇ 
	ਹਾਿੇ ਿ ਦੇ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
	  ੁ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੂੰ ਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਸਵਹਮਤੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਿਾ ਿਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਲਈ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂੁਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਜ  ਵਿਚ ਨਿਾਂ ਪਰੀਿਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਅਰੂੰ ਵਭਕ 
	ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ  ਟੇਟ ਦੇ ਿਾਰਿਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਦ ਤਾਿਜੀ  ੇ ਿ ਤ ਰਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਰਕਾਰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਿਾਿ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 


	ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ੁ 
	ੋਂ ੋਦੀ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿਜੋਂ ਮੌਜ ਦ ਿਾਟਾ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਕਰੋ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈ ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਦਓ ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਉਹ ਟੈ ਟ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰੁਦੀ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੀ ਅਵਧਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜਹਾ ਰਹੇ ਹੋ (ਹੋਮ  ਕ ਵਲੂੰ ਗ) ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਰੂੰ ਵਭਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੁਿਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦਦੇ, ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਦਾ ਜਿਾਿ ਦੇ ਿੱ 
	ੂੰ ਣ ਵਿਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਰਜਾਮਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਲਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੀ 
	ੂੰ ੂੰੋਂ ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ । ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨ ਉਵਚਤ ਪਰਾਈਿੇ ਕ ਲ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮੂੰ ਨਣਾ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ  ੇ 
	ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ

	ੂੰ ਟ ਿਾਿਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਮਾਵਪਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰਾਈਿਟ ੇ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
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	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ  ਤੁ ੂੰ ਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (independent educational evaluation, IEE) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ੇ ਿੱ ੂੰ 
	ਿੱਕ ਹੈ। ਜਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਕ IEE ਦੀ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇ  ਿਾਰੇ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ IEE ਵਕਿੱ ਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਿ, ਜੋ IEE ਤੇ ਲਾਗ  ਹੂੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
	•
	•
	•
	•
	 ੁਤੂੰ ਤਰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (IEE) ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੇ ਯੋ ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ਤੁਹਾਿੇ 

	ਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿ ੂੰ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

	•
	•
	 ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪ ਰਾ ਿਰਚ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 


	ਸਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ IEE ਕਰਵਾਉਣ ਿਾ ਮਾਵਪਆਂ ਿਾ ਹੱ ਕ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ  ਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ IEE ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰਗ ਦੇ 15 ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ: (a) ਇਹ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਿੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰਿ ਨੂੰ ਪੁ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ;ਜਾਂ, (b) ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਮਤ ਹੈ। 

	2. 
	2. 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦ ਿੀ ਤੁੁੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। 

	3. 
	3. 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਇਿੱਕ IEE ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਪਿੱੁਛ ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ 


	ਕਦਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਼ਿਾਈ ਪਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ਚ ਅਨੁ 
	ੇ ਿੱ ਣਿਾਈ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿ ਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦਾ। 
	ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਹਰ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਜ  ਨਾਲ ਤੁ ੀਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ, ਲਈ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਕੇਿਲ ਇਿੱ ਕ IEE ਲਈ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹ।ੋ 
	ਮਾਵਪਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ IEE ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ IEE ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਈਿਟ ਿਰਚੇ ਤੇ ੈ 
	ੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦੇ ਪਰਿੂੰ ਧ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ IEE ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੂੰ ਿ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿਾ ਵਿ ਵਟਰਕਟ IEE ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਦੇ ਹ।ੋ 


	ੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜਾਂ (ALJ) ਵਲ ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱ ੱ ੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਿੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ 
	ਜੇਕਰ ਕੋਈ ALJ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੇ ਵਹ ੇ ਿੱ ੇ ਿੱ ੂੰ
	  ੁ ਿੱ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚ ਦੇ ਇਕ IEE ਦੀ ਮਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਵਡਸਵਿਿ ੰ
	ਕਿ ਿਾ ਮਾਪਿਡ 
	ਜੇਕਰ ਇਿੱ ਕ IEE ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਦੂੰ ਿ, ਵਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ  ਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰੀਵਿਅਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ  ਮੇਤ, ਉ ਮਾਪਦੂੰ ਿ ਿਾਂਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ੁ  ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਦੂੰਿ ਇਿੱਕ IEE ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਣ)। 
	34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180 
	IDEA ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਿੂੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਕ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਫੈ ੁ ੇ ਐਿ ਪਾਈਿੇ 
	ਵਮਲੀ ਐਜਕਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਂ ਰ ੀ ਐਕਟ ( Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਨੂੰ ਨ ਹੈ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੂੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
	ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਵ ਰਲੇਿ ਦੇ ਹੇਠ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ: 
	• 
	• 
	• 
	ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕੇ। 

	• 
	• 
	• 
	ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ 34 CFR Part 99 ਵਿਿੱ ਚ ‘‘ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਰਕਾਰਿਾਂ’’ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ (1974 ਦੇ ਫੈ ੁ ੇ ਐਿ ਪ ੇ 

	ਵਮਲੀ ਐਜਕਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਂ ਾਈਿਰ ੀ ਐਕਟ ( Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C 1232g (FERPA) ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ । 

	• 
	• 
	ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਏਜੂੰ ੀ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, ਏਜੂੰ ੀ ਜਾਂ  ੂੰ ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਟ ਿੀ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉ ਨੂੰ  ਾਂਭਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 


	ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ 34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 
	ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਦ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਿੱ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ; 

	3. 
	3. 
	ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਲਾ ਤਿੱ ਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ੋਸ਼ਲ ਵ ਵਕਓਵਰਟੀ ਨੂੰ ਿਰ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਰ; ਜਾਂ, 

	4. 
	4. 
	ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ੂੰ ਭਿ ਿਣਾ  ਕਦੀ ਹ।ੈ 


	ਮਾਵਪਆਂ ਲਈ ਨੋ ਵਿਸ 34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 
	OSPI ਆਪਣੇ ਰੈਗਲੁ ੇਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋ ਵਟ  ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਉ ੀਮਾ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਅਿਾਦੀ ਮ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ ਲ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨੋਵਟ  ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਉਹਨਾਂ ਿਿੱਵਚਆਂ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਵਸ਼ੂੰ ਗਟਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਰੋਤਾਂ ਮੇਤ, ਵਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਰਤੋਂ; 

	3. 
	3. 
	ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਾਰ, ਵਜ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਾਂਭਣ, ਤੀਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	4. 
	4. 
	ਫੈ ਕੇ ਐਂ ਰ ੇ ਿੱਚ ਇ ਦੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲ 


	ਵਮਲੀ ਐਜੁ ਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਿ ਪਾਈਿ ੀ ਐਕਟ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਭਾਗ 99 ਵਿ ੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਂ ਮੇਤ ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ। 
	ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਰੇ  ਟੇਟ ਭਰ ਦੀ ਪਛਾਣ,  ਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ (ਇ ਨੂੰ “ਚਾਈਲਿ ਫਾਈਿਂ ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਅਿਿਾਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਕ ਨਵਟ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਿੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਿੱਚ, ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ 
	ਿੱ ੋ ਿਾਂ ਵਿ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲੜਿਦ ਿਵਚਆਂ 
	ੋ ਿੱ ੂੰਚ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ੂੰ ੇ ੋ ੂੰ ਿੱ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱ ਚੇ  ਟੇਟ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। 
	ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ 34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ੇ ਅਨੁਵਚਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ IEP ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ (ਇਕ ਵਿਸ਼ਲਸ਼ਣ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਜਾਂ 
	ਿੱ ਿੱਿ ਮੁਨਾ  ੁ ਿੱ ੇ ਵਿ ਪਵਲਨ  ਿਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ  ਮੇ ਿਧ ਵਿਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
	ੂੰ ਿੱ  ੁ ਤ) ਦੇ ੂੰ ਿੱ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੂੰ ਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਵਿਆ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। 
	ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਵਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਉਵਚਤ ਮੂੰ ਗ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਿਾਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ; 

	2. 
	2. 
	ਇਹ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱਕ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਅ ਰਦਾਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਿਾ ਹਿੱ ਕ। 


	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੂੰ ਨੇ ਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ  ਵਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ  ਰਪਰ ਤੀ, ਿਿੱ ਿਰੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨੂੰ ੂੰ ਚਾਵਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਾਗ  ਟੇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੀ ਇ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਪਹੁੰ ਚ ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ 
	ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੂੰ ਿੱ ੂੰ ੁ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਜ ਤਾਰੀਿ ਨ 
	ਿਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਤਕ ਪਹਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉ ੂੰ ਪਹੂੰ ੁਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਉ ਉਦੇਸ਼  ਮੇਤ, ਵਜ  ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਕਾਰਿ ਿਰਤਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ  ੀ। ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਨ ਮਾਵਪਆਂ ੂੰ ੁ ੇ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ੇ ਿੱ 
	ੂੰ ਲਈ ਪਹਚ ਿਾਲ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਲ ਇਹ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
	ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਬੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡ 
	ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੇ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦ ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਦਿਾ  ਕਦਾ। 
	ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ  ਥਾਨਾਂ ਦੀ  ਚੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਫੀਸ
	 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫੀ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਿਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫੀ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਿੱ ਕ ਨੂੰ ਅ ਰਦਾਰ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਇ ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਜਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ  ਕਦੀ। 
	ਮਾਵਪਆਂ ਿੀ ਮੰ ਗ ਤੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਵਵੱ ਚ ਸੋਧ 34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05215 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਂਭੇ ਗਏ ਜਾਂ ਿਰਤੇ ਗਏ ਵ ਿੱ ਵਿਆ
	 ਿੂੰਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ  ਕਦੇ ਹੋ। 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ  ਮੇਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਉਵਚਤ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਿੇ। 
	ਇੱ ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾ ਮੌਕਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉ ਫੈ ਲ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿ ਿੱ ੋਂ ਣਿਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨ   ਵਚਤ ਕਰੇ। 
	ੇ ਵਟਰਕਟ ਿਲ  ੁ ਿੱ ੂੰ 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਚ ਤਿਦੀਲੀ ਨ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ 
	ਿ ੂੰ ਿੱ ੂੰੁ ਿੱ
	 ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੁਲੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱ ਕਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ੁ ਂ  ਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱ ਕ 
	ਣਿਾਈ FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆ ੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ  ੁ ੈ 
	ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹ। 
	ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭਲੁ ੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ , ਤਾਂ ਉ ਲਈ ਮੂੰਗ ਮੁਤਾਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਿਾਰੇ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਹੈ

	ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਭਲੁ ੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦ ਿੱ ੂੰ   ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਇਹ  ਵਚਤ 
	ੈ

	ੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਹਕਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ , ਤਾਂ ਉ ੂੰ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੇ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ। 
	ਨਹੀਂ ਹ

	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਾਂਵਭਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਭਾਗ ਾਂਵਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਨ ਿੀ ਉ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 


	ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਪਿਗਿਾਵੇ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ 34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 
	ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਿੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹਿੋ ੇ। ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੂੰ ੀਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦੀੁ । ਹਾਲਾਂਵਕ, ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਏਜੂੰ ੀਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ
	 ਕ ਲ  ਵਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱਚਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਿਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਲੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਿਾ  ਥਾਨ ਦੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 
	ਵਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱ ਵਿਆ ਉਪਾਅ 34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਕਿੱ ਤਰੀਕਰਨ,  ਾਂਭਣ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਿਾਂ ਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਅਤੇ FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਪਤਤਾ  ਿੂੰ ਧੀ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਜਾਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਹਰੇਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ,  ਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਏਜੂੰ ੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਵਦਆਂ ਦੀ ਮੌਜਦਾ ਚੀ ਰਿੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁ ਕਦੀ ਹੈ 
	ਿੱ ਿੱ ੂੰਚ ਹੋ  । 
	ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ੂ ਨਸ਼ਿ ਕਰਨਾ, ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣਾ 34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 
	ਤੁਹਾਿੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤੀ,  ਾਂਭੀ ਗਈ ਜਾਂ ਿਰਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋ ੂੰ ਿੱ ਰੇ 
	ਨ ਨਿਰ, ਉ ਦੇ ਗਰੇਿ, ਹਾਜਰੀ ਵਰਕਾਰਿ, ਵਜਹਨਾਂ ਕਲਾ ਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਈ, ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਿ ਪਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਲ ਦਾ ਥਾਈ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਨਾਂ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਦੇ  ਾਂਵਭਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 
	ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਿੱ ਿੱ ਿਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇ  ਿਾਰੇ ੂੰ ਗਟਨ ੇ  ਟੇਟ, ਵਿਿੀਜਨ ਆਫ ਆਰਕਾਈਿ
	 ਤਕ ਰ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਵਸ਼  ੈਕਰਟਰੀ ਆਫ ਐਂ ਮੈ ੇ ਜਮੈਂ ਿੱ ਲ ਪਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਰ ਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
	ਿ ਵਰਕਾਰਿ ਨ ਟ ਿ ੋਂ 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਵਵਵਾਿ ਹੱ ਲ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਵਵਵਾਿ ਹੱ ਲ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 

	ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਿੱ ਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਵਹਿੱ ੇਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਅਰੂੰਵਭਕ ਰੈਫਰਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅ ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਾ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅ ਵਹਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰ ਮੀ ਵਿਿਾਦ ਹਿੱ ਲ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵਿਚੋਲਗੀ, ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਿ
	ਣਿਾਈਆਂ ਹਨ। 
	ਵਵਚੋਲਗੀ 34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਵਿਚੋ ੇ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵ ਿੱ ਵਿਆ ੂੰ ੇ ਮੈਂ ਿੱ ਚੇ 
	ਲਗੀ  ਿਾਿਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿ  ਿਧੀ ਪਲ ਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿ ਲਈ FAPE ਦੇ ਪਰ ੂੰ ਧ ਨਾਲ ਿਵਧਤ ਿੱ ੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ 
	ਿ ੂੰ ਮਵ ਆਿਾਂ ਨ ਹ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁ਼ਿਤ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਵਿਚੋ ਿੈਇਛੁਕ ਹੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਿੱ 
	ਲਗੀ  ਿੱ ੂੰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੂੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇ ਿੱ 
	ਣਿਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਹਿੱ ਕਾਂ ਨ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ  ੈ ਿੱ ੇ  ਥਾਨ ਤੇ 
	ੂੰ ਸ਼ਨ ਇਕ ਅਵਜਹ ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਣ।
	 ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਵਜਹੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਪਆਂ, ਜੋ ਵਿਚੋ
	ਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋ ੂੰ ਿੱ ਿੱਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿੀ  ਹ ਲਤ ਮੁਤਾਿਕ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ ਤੇ ਵਮਲਣ 
	ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨ ਇਕ ਅਵਜਹੀ ਵਨਰਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਜੋ ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵਿਿਾਦ ਹਿੱਲ ੂੰ ਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ  ਟੇਟ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਿਾਰੇ ਵਿ ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੇਗਾ। 


	ਵਿਚੋ ਿੱ ਕ ਅਵਜਹੇ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਵਿਚਲਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ 
	ਲਗੀ ਇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗ, ਵਨਰਪ ੋ ਿੱ ਹੋਿੇ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ੂੰ ਵਧਤ  ੇ ੇ ੂੰ ਧ ਨਾਲ ਿਵਧਤ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
	।ਉ ੂੰ ਿ ਿਾਿਾਂ ਦ ਪਰਿ ੂੰ ਿੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। OSPI ਵਿਚੋ ੂੰ ੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਜ ੀ 
	ਲਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ੇ ਿਾਹਰਲੀ ਏਜ ੂੰ ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਦੀ ਚੀ  ਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱ ਿਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਨੂੰ ਿੇਤਰਤੀਿ, ਿਾਰੀ ਵ ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਾ (1) OSPI, ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਟੇਟ ਏਜੂੰ ੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ, ਜੋ ਉ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਧੇ 
	 ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱ ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚੋ ੈ ਿੱ ੇ  ਥਾਨ ਤੇ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ 
	ਲਗੀ  ਸ਼ਨ ਇਕ ਅਵਜਹ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਣ। 
	ਵਵਚੋਲਗੀ ਵਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਪਹੁ ਦਾ ਇਕ ਵਲਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ 
	ੂੰਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇ ਿੱ ਿੱ ਦ ਤਾਿੇਜ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੱ ਧ ਇਕਰਾਨਾਵਮਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਵਿਚਲਗੀ  ੋ ੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਗੁਪਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਫਿਰਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਿਾਵਸ਼ਗਟਨ ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ
	  ੁ ੈ ੂੰ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇਹ ਵਲਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਵ ਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿਚੋ ਿ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ੋ ੂੰ ਿੱ 
	ਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  । ਵਿਚਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਨਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧ ਹੂੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੀ  ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ 
	IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ (ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ 
	ਣਿਾਈਆ ਲਈ ਿਿੱ ਿਰੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੂੰ ਗਠਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ OSPI ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰ ੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, 34 CFR ਭਾਗ 300 ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਫੈਿਰਲ ਵਨਯਮਾਂ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੂੰ ਘਣਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਿਾਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, OSPI ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਮਗਾਂ ਵ ਰਫ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲ ਜਾਂ ਤੁ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਲ ਤੁ ਿੱ ਚੇ 
	ੂੰ ਿੱ ੋਂ ਹਾਿੇ ਿੱ ੋਂ ਹਾਿੇ ਿ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਧੀ ਪਲ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਢੁ ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਦੇ ਪਰਿਧ 
	ੂੰ ੇ ਿੱ ਲਈ ਇ ਿੱਕਿੀਂ  ੂੰ 
	ਜਿੱ ਜ (ALJ) ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜ ਨੂੰ ਆਵਫ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਹੀਅਵਰੂੰ ਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ  ੁ ੂੰ ਤਰ  ਟੇਟ ਏਜ ੀ ਹੈ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤੇ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ 
	ਤ ੂੰ ਣਿਾਈਆਂ ਵਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਗਾਂ ਕਵਥਤ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਦੋ  ਾਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿੱ ੋ
	 ਲਾਜਮੀ ਹਨ (ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਨੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛਟਾਂ ਨਾਲ)। 
	ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿ
	  ੁ ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 
	OSPI ਦੀਆਂ  ੂੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਹਨ। ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ  ਟੇਟ ਰਗੁਲਸ਼ਨ  ਿੱ ਿੱ ਤੀਆਂ 
	ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨ ਹ ੈ ੇ ਵਿਚ ਵਦ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ  ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਿ ਾਈਟ ਤੇ  ਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ੂੰ ਗਠਨ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਂ IDEA ਿਿੱ ਲੋਂ ੂੰ ਚਾਵਲਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੂੰਧੀ  ੂੰ ਥਾ ਨੇ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ, ਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਜਾਂ  ਿੂੰਵਧਤ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI), Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 ਵਿਿੇ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਦੇ ਵਿਰਿੱ ੁਧ ਤੁ ੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
	ਇੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ 
	ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ  ੂੰ ਗਠਨ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇ  ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	• 
	• 
	• 
	ਇਿੱ ਕ ਵਿਆਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਨੇ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਪਾਰਟ ਿੀ ਨੂੰ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ  ਿੂੰਵਧਤ  ਟੇਟਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੀ ਉਲੂੰਘਣਾ ਕੀਤੀਹੈ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਵਿਆਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਇਿੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; 

	• 
	• 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 

	• 
	• 
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿੇਘਰਾ ਹੈ; 

	• 
	• 
	ਉ ਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

	• 
	• 
	ਖ਼ਾ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਵ ਆ ਦਾ ਿਰਣਨ; 

	• 
	• 
	• 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ 

	ਮਿੱਵ ਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ; ਅਤੇ, 

	• 
	• 
	ਤੁਹਾਿਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਿਰ। 


	ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਇਕ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਧ ਨਹੀਂ ਹਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਲੜਾਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 
	ਇਕ  ਾਲ 

	ਿੱ ਿੱੋ ੋੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ, OSPI ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
	ਿੱ 

	OSPI ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱ ਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿੈ ੇ ੂੰ ੋ 
	OSPI - ਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ -ਇਿੱਕ ਵ ਟੀਜਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ -ਅਕ ਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿੇਨਤੀ 
	OSPI - ਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ -ਇਿੱਕ ਵ ਟੀਜਨ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ -ਅਕ ਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿੇਨਤੀ 
	ਫਾਰਮਾਂ 


	ਿੱਿ ਪੇਜ ਤ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਾਂ 
	OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ 60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ  ਮੇਂ ਦੇ ਵਿ ਤਾਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। 60 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, OSPI (1) ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਜਿਾਿ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ; (2) ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ; (3) ਇਿੱ ਕ  ਤੁ ੂੰ ਤਰ ਆਨ- ਾਈਟ ਜਾਂਚ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ OSPI ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ (4)  ਾਰੀ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ  ੁਤੂੰਤਰ 
	ਜਾਂਚ, ਵਵਸਤਾਰ, ਵਲਿਤ ਫੈਸਲਾ 
	60 ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਦਾ ਵਿ ਤਾਰ ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ: (1) ਵਕ ੇ ਖ਼ਾ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਧਾਰਨ  ਵਥਤੀਆਂ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ; ਜਾਂ, (2) ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋ ਮਾਂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ  ਿੈ ਿੱ ਿੱ 
	ਲਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਛੁਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਵਲਿਤ ਵਿਚ ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹ।ੋ 
	ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਫੈ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ, ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ, ਵ ਿੱ ਵਟਆਂ, ਫੈ ਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਮੂੰ ਨੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਵਚਤ  ੋਧਕ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
	ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤ ਫੈ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਲਈ, ਵਲਿਤ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ, ਵ ਿੱ ਵਟਆਂ, ਫੈ ਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਮੂੰ ਨੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਵਚਤ  ੋਧਕ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। 
	ਜਦੋਂ OSPI ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕ ੇ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਜਾਂ ਢਕਿੀਆਂ ਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦਾ 

	ਿੱ ੁ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਿੱ ਪਤਾ ਚਿੱ ਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈ ਲੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਉਹਨਾਂ ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਜਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਤ ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, ਆਰਵਥਕ ਭਰੌਤੀ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ (ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹੋਰ ੋਧਕ ਕਾਰਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਿੱਵਿਆ ਿੱ ਿੱ ੂੰ 


	ਸ਼ ਵ ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਢੁਕਿਾਂ ਭਵਿਿੀ ਪਰਿਧ। 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 
	ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੇ ਿੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ 
	  ੁ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚਇਕ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਿੱ ਂ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ਿੱ  ੁ ਿੱ 
	ਿੱ ਿੱ ਧ ਮੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਵਦਆ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਿਧ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਵਹ ਾ ਹਨ, ਤਾਂ OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ (ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਤਿਿੱਜੋ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ੁਣਿਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਮੁਿੱਦਾ, ਜੋ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਵਹਿੱ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱ ਚ ਚਿੱ ੁਕੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਿੱ ਦੇ ਿਾਰੇ ਇਿੱ ਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਿਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱਚ ਫੈ ਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ  ੁ ੈ ਿੱ ੂੰਦਾ ਹੈ ੂੰ 
	ਣਿਾਈ ਵਿ ਣਿਾਈ ਫ ਲਾ ਿਧ ਹੁ ਅਤੇ OSPI ਲਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉ  ਮੁਿੱ ਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ। 
	OSPI ਲਈ ਉ ਦੋਸ਼ ਿਾਲੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ਿੂੰ ਧੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦੇ ਪਰ ੂੰ ਧ ਿਧੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਲ ਤੇ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰ ਕਦੇ ਹੋ। ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ 
	ਿੂੰ ੇਿੱ  ੁੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉ  ਿੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਲਿਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ-ਿਰਚ ਿਾਲੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਲਈ, “ਤੁ ੀਂ”, ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ  ਿੱ
	  ੁ ਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਕੋਈ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਵਿ ਵਟਰਕਟ”, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਿਕੀਲ  ਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਿੱਧਤਾ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
	ਇਿੱ ਕ  ੁ ੂੰ ੂੰ ੂੰ ੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 
	ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨ  ੁ ੂੰ ਪਿੇਗੀ। ਉ  ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਚੀਿਿੱ ਧ  ਾਰੀ  ਮਿੱ ਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 
	ਤੁਹਾਿੇ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ, ਵਜ ੇ ੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਈ OSPI, ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਵਰ ੋ  ਰਵਿਵ ਜ ਨ ਇ  
	ਨਿੀ ਮ ਰਵ ਜ ੂੰ ਪਤੇ ਤੇ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਿੱ 
	ਣਿਾਈ ਮਗ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀ ਿੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	Office of Superintendent of Public Instruction 
	Administrative Resource Services 
	Old Capitol Building 
	PO Box 47200 
	Olympia, WA 98504-7200 
	ਈਮੇਲ: 
	appeals@k12.wa.us 
	appeals@k12.wa.us 


	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ; 

	2. 
	2. 
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਨਿਾ ਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ; 

	3. 
	3. 
	ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕ ਲ ਦਾ ਨਾਮ; 

	4. 
	4. 
	ਜੇਕਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਿੇਘਰਾ ਿਿੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ੂੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 

	5. 
	5. 
	ਮਿੱਵ ਆ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਮਿੱਵ ਆ ਨਾਲ ਿੂੰਵਧਤ ਤਿੱਥਾਂ ਮੇਤ; ਅਤੇ, 

	6. 
	6. 
	ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ੀਮਾ ਤਿੱਕ  ਮਿੱਵ ਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਲ। 


	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਲੋੜੀਂਿਾ ਨੋ ਵਿਸ 
	ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ੂੰ ੂੰ 
	ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ OSPI ਨ ਮਗ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੀਿਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦੇ। 
	ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿੀ ਉਪਯੁਕਤਤਾ 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਣ ਲਈ, ਇ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਪਯੁਕਤ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪਰ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ  ਮਿੱ ਗਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 
	ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀ, ਵਜ ਨੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ALJ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ   ਵਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੂੰ ਨਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਉਪਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂੰ ਜ ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ALJ ਲਈ ਇਹ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਉੱਪਰ ਿੱ ੂੰ ੂੰ ੂੰ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ
	  ੁ ੂੰ ਚੀਿਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਤੁਹਾਨ ੂੰ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੁ 
	ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ੂੰਦਾ ਹੈ। 
	ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਸੋਧ 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਚ ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ: 
	ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿ 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਮਨਜ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਰਾਹੀਂ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਵਪਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਇ ਦਾ ਿਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂੰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ੁਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ੁ ੂੰ ਗ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਿੱ ਚ ਤਿਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ 
	ਣਿਾਈ ਦੀ ਮ ੂੰ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਲਈ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਲਈ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ (ਦੇਿੋ: ਹਿੱਲ ਪਰਵਕਵਰਆ) ਦੁਿਾਰਾ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਹੂੰ ੁਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ੂੰ ਸ਼ੋਵਧਤ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉ ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ALJ ਮੂੰ ਗ ਨੂੰ ਮਨਜਰੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਵਡਸਵਿਕਿ ਿਾ ਜਵਾਬ
	ਿ 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾ ਿ ਤ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਨਹੀਂ ਭੇਵਜਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ ਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋ ਵਟ  ਵ ਰਲੇਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਜਿਾਿ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਇਕ  ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰ ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 

	ਿੱ ੇ ਵਕਵਰਆ  ੂੰ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਨਾਮਨਜਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 

	3. 
	3. 
	ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਿ ਜਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ੀ; ਅਤੇ, 

	4. 
	4. 
	ਹੋਰਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਜੋ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। 


	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰ ਗ ਿਾ ਹੋਰ ਪਾਰਿੀ ਿਾ ਜਵਾਬ 
	ਛੇਤੀ ਵਨਿੇ ਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈਆਂ ਨ ਛਿ ਕੇ, ਵਜ  ਿਾਰੇ 
	ੜੀਆ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਭਾਗ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
	 ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਮੂੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਜਿਾਿ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੂੰ ੁਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਦਿੱ ਤੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿ।ੇ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਪਾਰਟੀ ਤਦ ਿੀ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
	  ੁ ੂੰ 
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	OSPI ਨੇ ਿੱ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਲਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੀ ਿੱ
	 ਇਕ ਮੁਨਾ   ੁ ੂੰ ਿੱ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਿੱਿਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿੈਿ ਪੇਜਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 
	 ਇਕ ਮੁਨਾ   ੁ ੂੰ ਿੱ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਿੱਿਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਿੈਿ ਪੇਜਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ। 
	ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਰ ਪੁਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿੇਨਤੀ ਫਾਰਮ 
	OSPI -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿਲਾਈ -ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 


	ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਵਿਿੱਚ  ਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੂੰ ਨਾਮਨਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
	ਣਿਾਈ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨਾ -ਅਕ ਿੱ 


	ਿੱ ਣਿਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹਕ ਨ ਇ  ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਕ 
	ਿੱ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇ ਕਾਪੀ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿੇ ਵਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਲੇਸਮੈਂਿ 34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 
	ਉ ਨੂੰ ਛਿੱਿ ਕੇ ਵਜਿੇਂ ਵ ਰਲੇਿ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਵਿਆ ਦੇਣ ਿਲੇ ੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ
	 ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਉਿੀਕ ਕਰਦੇ  ਮੇਂ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ALJ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿੂੰ ਧੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਰਵਹਣਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 
	ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਚ  ਰਕਾਰੀ  ੂੰ ੇ ਿੱ 
	ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿ ਕ ਲ ਲਈ ਅਰਵਭਕ ਦਾਿਲ ਲਈ ਇਕ ਅਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ , ਤੁਹਾਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਨਯਵਮਤ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ 
	 ਨ ਿੱੇ ਿੱ ਅਵਜਹੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 
	ਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ, ਵਜ ੂੰ  ੀ ਤੋਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ  ੇਿਾ ਦੇਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰੂੰ ਵਭਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿੂੰ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟ  ੀ  ਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਚਾ ਵਤਨ ੂੰ ਪਾਰਟ  ੀ 
	ੇ ਿੱ ੂੰ ਾਲ ਦਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ
	 ੇ ਕਰਨ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ, ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
	ੂੰ ੇਿੱ ੋ ਿੱ 
	ਜੇਕਰ ALJ ਇ  ਫੈ ਲ ਤੇ ਪਹੁ ੇ ਿੱ ੇ ਮੈਂਟ ਨਾਲ  ਿਵਧਤ ਉ ੇ 
	ੇ ੂੰਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਲ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਢੁਕਿੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲ ੂੰ ਫੈ ਲ ਨਾਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਵਕ ੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਅਤੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਂਗ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
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	ਹੱਲ ਮੀਵਿੰਗ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਕੋਲ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ 15 ਵਦਨਾਂ ਦੇ 
	ੋਂ ਣਿਾਈ ਮ ਅੂੰ ਦਰ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰ ਜਾਂ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਿੱ ਦਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਮਾਂ ਿੱ ਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ 
	ਣਿਾਈ   ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨੂੰ ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਮੀਵਟੂੰ ਗ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਇ ਵਿਿੱਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਕੋਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਇ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। 


	ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱ ਥਾਂ, ਜੋ ਮੂੰ ਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਾਰੇ ੂੰ ੁ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲ  ਕੇ। ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ 
	ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
	ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਜੇਕਰ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਟੂੰਗ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਲਈ ੂੰੁ ਰਲੇ 


	ਵਹਮਤ ਹਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
	ੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ  ੁ ੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰ  ੁਣਿਾਈ ਹੋ 
	ਵਕਵਰਆ ਕਦੀ ਹੈ। 
	ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਵਤਮ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ  ੀਮਾ 30-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਲ ਵਮਆਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿੂੰ ਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ, 30-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱ ਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰ ਤ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੋਿਾਂ ਨੇ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਛਿੱ ਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਿਰਤਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹਿੇ, ੋ ਹਿੱ ਲ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਹ ੈ ਿੱ ਫਲਤਾ ਹਲ ਪਰ ਣਿਾਈ ਲਈ 
	ਿੱ ਿੱ ਾ ਲਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਿੱ ਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ  ਮਾਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੇ। 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿ ਤ ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੀ ਵਹਿੱ ਦਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ੂੰ ਿੱ ੂੰ ਿੱ
	 ੇ ਵਟਰਕਟ 30-ਕੈਲਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਿੇਨਤੀ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਨੂੰ ਿਾਰਜ ਕਰ ਦੇਿ।ੇ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਲਈ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ ਲਈ ਪਰ ਪਰ  ਵਹਮਤੀ ਦਾ ਪਿਰ ੂੰ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦ ਤਾਿੇਜੀ  ਿ ਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਦ ਤਾਿੇਜੀ ਿ ਤ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਜਿਾਿ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕੂੰ ਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਜਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਿ। 


	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਲ ਵਿ ੂੰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ 15 
	ਿੱ ੋਂ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨ  ੁ ੂੰ ਿੱ ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹਿੱਲ ਪਰਵਕਵਰਆਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕALJ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਹ ਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 45-ਕੈਲੂੰਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਾਂ  ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ 
	30-ਕੈਲੰ ਡਰ-ਵਿਨਾਂ ਿੀ ਹੱ ਲ ਵਮਆਿ ਲਈ ਪਬਿ ੰ ਧ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਨੂੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 
	ਲਗੀ ਜਾਂ ਹਲ ਮੀਵਟ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ 30-ਕੈਲਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਹਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ  ਵਹਮਤੀ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ  ਮਝੌਤਾ ੂੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਲਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਹਮਤ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਪਰੂੰਤ  ਅਜੇ ਤਿੱਕ  ਮਝੌਤੇ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੂੰਚੁ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30-ਕੈਲੂੰਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀਹਿੱਲ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਿਿੱਚ, ਦੋਿੇਂਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ
	 ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ੁ ਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ
	  ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕ ਨਾ ਪਹਵਚਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇ ਵਿਚੋ ਿੱ ਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਲਈ 45-ਕੈਲਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ  ੀਮਾਂ ਅਗਲੇ 
	ਲਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਵਪ ੂੰ ਵਦਨ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
	ਵਲਿਤ ਵਨਪਿਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਇਕਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਉ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ, ਵਜ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਿਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ; 

	ਅਤੇ 

	2. 
	2. 
	ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੀ ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ  ਟੇਟ ਦੀ ੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਵਕ ੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱ ਚ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। 


	ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮੀਵਿਆ ਵਮਆਿ 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਹਿੱ ਲ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉ   ਮੇਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿੱ ਦ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ  ਨ। 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਜਦੋਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿਿਾਦ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ 
	  ੁ ੂੰ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਪਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿਗਾੇ । 
	ਿੱ  ੁ 
	ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱ
	ੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜ (ALJ)
	 ੁਣਿਾਈ ਇਿੱ ਕ ਯੋਗ  ੁਤੂੰ ਤਰ ALJ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਜ ਨੂੰ ਆਵਫ ਆਫ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਹੀਅਵਰੂੰ ਗ (Office of Administrative Hearings, OAH) ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ, ਇਿੱ ਕ ALJ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	OSPI ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਿੱਵਲਆਂ ਏਜ ੂੰੁ ੂੰ ਿੱਕ ALJ ਦੇ ਤੌ ੇਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜ ੀ ਿਲੋਂ 

	ੂੰ ੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ਇ ਰ ਤੇ ੂੰ ਿੱ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਉ ਦਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ ਦਾ ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ALJ ਦੀ ਵਨਰਪਿੱ ਿਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਟਕਰਾ ਹੋਿੇ; 

	3. 
	3. 
	ਉ ਨੂੰ IDEA ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ ਿੂੰਵਧਤ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ IDEA ਦੀਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਵਿਆਵਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਝ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	4. 
	4. 
	ਉ ਕੋਲ ੁਣਿਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਟੈਂਿਰਿ ਕਨੂੰ ਨੀ ਪਿੱਧਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ, ਫੈ ਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਲਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 


	ਹਰੇਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ   ਚੀ ਰਿੱ ਿਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ALJ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ  ੇਿਾ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ALJ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇ। ALJ ਦੀ ਚੀ OSPI ਿੈਿ ਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿੀ ਵਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ 
	ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱ ਕ ੁ ਕਦੀ, ਜੋ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਵਿਚ ਜਾਹਰ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੱ ੋ ਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
	ੂੰ ਿੱ ਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 
	ਇੱ ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਿਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ ਦੋ  ਾਲਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਤੁਹਾਿੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ  ਮਾਂ  ੂੰ ੁ 
	ੂੰ ੀਮਾ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹਦੀ ਵਕਉਂਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਖ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਇ ਨ ਮਵ ਿੱੁ 

	ੇ ੇ ਿੱ ਆ ਜਾਂ ਮਦੇ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰ ਵਲਆ  ੀ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਚਿੱੁਕ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

	2. 
	2. 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿੀ ੀ ਵਕ ਇਹ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ੀ। 


	ਸੁਣਵਾਈ ਹੱ ਕ 34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਿੁਦ ਦੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ (ਅਨਸ਼ਾ ੁ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ੁ ਤ)। ਤੁੁੁ ੂੰ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਣਿਾਈ ਦੀਆ
	 ਿੂੰ ਵਧਤ ਣਿਾਈ  ਮੇ ਹਾਨ ਅਤੇ ੂੰ , ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨਾਲ  ਿੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਇਹ ਹਿੱ ਕ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਲਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਂ ਦੇ ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਖ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਹੋਿੇ; 

	2. 
	2. 
	ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ, ਿਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੁ -ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ; 

	3. 
	3. 
	ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਰਵਜਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੂੰਜ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਮੁਿ ਜਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; 

	4. 
	4. 
	ਤੁਹਾਿੀ ਚੋਣ ਤੇ, ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਲਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਵਰਕਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤੇ 

	5. 
	5. 
	ਤੁਹਾਿੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦਾ ਵਲਿਤ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰੋਵਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। 


	ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਵਾਧੂ ਪਿਗਿਾਵਾ 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਪੂੰ ਜ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਤਿੱ ਕ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ਾਂ ਿਾਰੇ ਇਿੱ ਕ-ਦ ਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ੁਣਿਾਈ ਦੇ  ਮੇਂ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੂੰ ੁਦੇ ਹੋ। 
	ALJ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੋ ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਣਿਾਈ ਦੇ  ਮੇਂ ੂੰ 
	ਕ ਪਾ   ੁ ਿਵਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇ  ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਰਵਹੂੰਦੀ ਹੈ। 
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱ ਕ ਵਦਿੱ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ; 

	2. 
	2. 
	ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ੁਣਿਾਈ ਦਾ ਵਰਕਾਰਿ, ਤਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। 


	ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 
	ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗਾਂ ਲਈ 30-ਕੈਲੂੰਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਿੱੁਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਜਾਂ,  ਮਾਯੋਵਜਤ ਹਿੱਲ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 45 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਆਿਰੀ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 


	ALJ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 45-ਕੈਲੂੰ ਿਰ-ਵਦਨਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਿਾਅਦ  ਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜਰੀ ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ। 
	ਹਰੇਕ  ੁਣਿਾਈ ਉ   ਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਹ ਲਤ ਹੋਿੇ। 
	ਸੁਣਵਾਈ ਫੈਸਲੇ 34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 
	ALJ ਿਾ ਫੈਸਲਾ 
	ਇ  ਿਾਰੇ ALJ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚੇ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਿੁਵਨਆਦੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਉਹਨਾਂ  ੁ ਿੱ ਿੱ ੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿਧੀ ਉਲਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ALJ 
	ਣਿਾਈਆਂ ਵਿਚ, ਵਜਥੇ ਤੁ ੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ੂੰ ੂੰ ਵ ਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੇ FAPE ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ ਅਪ ਰਨਤਾਿਾਂ ਨਾਲ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ FAPE ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਪਆ ਹੋਿੇ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ FAPE ਦੇ ਪਰਿੂੰਧ ਦੇ  ਿੂੰਧ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਕੇ ਵਿਿੱਚ ਖ਼ਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਇ ਨੇ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। 


	ਕੰ ਸਿਕਸ਼ਨ ਕਲਾਜ
	ਿ 
	ਭਾਿੇਂ ALJ ਇਹ ਨਹੀਂ  ਮਝਦਾ ਵਕ FAPE ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਦ ਿੀ ALJ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ IDEA (34 CFR §§300.500 ਤੋਂ 300.536 ਤਿੱਕ) ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਿਰਲ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਭਾਗ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱ ਿਰੀ ਮੰ ਗ 
	ਤੁ ੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਵਕ ੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਿਰੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦੇ ਹ।ੋ 
	ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 
	OSPI ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਮਟਾ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈਆਂ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਦੀ ਪੈਸ਼ਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਜਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (SEAC) ਨੂੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈ ਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 


	ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਅੰ ਵਤਮ ਸਵਥਤੀ; ਅਪੀਲ 34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਫੈ ਲਾ ਅੂੰਵਤਮ ਹੁ ਿੱਕ ਵਕ  ੁ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ (ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ) ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ 
	ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤ ਣਿਾਈ ਵਿ ਿਾਂ ਵਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈ ਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਵਸਵਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਵਮਆਿ ਸਮੇਤ, ਵਜਸ ਵਵੱ ਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ 34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਜੇਕਰ ਦੋਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ (ਅਨਸ਼ਾ ਨ ਿਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ੂੰ ਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ
	  ੁ ੁੂੰ ਿ ਮੇਤ) ਵਿਿੱ ਚ ਨਤੀਵਜਆਂੁਂ ਅਤੇ ਫੈ ਲ ਨਾਲ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁ  ਪਾਰਟੀ ਨ ਉ ਿੱ ਦੇ ਦੇ  ਿਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵ ਵਿਲ 
	ੇ ੂੰਦੀ, ਤਾਂ ਉ ੂੰ ਮੁ ੂੰ ਿੱ ਿੱ ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ  ੀ। ਕਾਰਿਾਈ  ਮਰਥਾ ਿਾਲੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੀ 
	  ੁ ਿੱ ਵਕ ੇ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤ (ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਜ ਨੂੰ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ 
	  ੁ ਿੱ ਵਕ ੇ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤ (ਇਿੱ ਕ  ਟੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਜ ਨੂੰ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ 
	ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਤੇ ਫੈ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

	ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 
	ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ALJ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦਾ  ਮਾਂ ਹੋਿੇਗਾ। 
	ਵਾਧੂ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
	ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕਾਰਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਿਾਧ ਗਿਾਹੀਆਂ  ੁਣਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਗਿਾਹੀ ਦੀ ਿਹੁਲਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿੱ ੁ 


	ਲਾ ਆਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਢਕਿਾਂ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
	ਕੰ ਸਿਕਸ਼ਨ ਵਨਯਮ
	ਿ 
	IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਤਿੱ ਥ ਅਮਰੀਕੀ ੂੰ ਵਿਧਾਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਅਮੈਵਰਕਨ  ਵਿਦ ਵਿ ਐਵਿਵਲਟੀਜ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਵਰਹੈਵਿਵਲਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਟਾਈਟਲ V ( ੈਕਸ਼ਨ 504) ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਫੈਿਰਲ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਹਿੱ ਕਾਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਿਾਂ ਤੇ ਪਾਿੂੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਰਾਹਤ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਜੋੁ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿੀ ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ
	 ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਵਨਿੇੜਾ ਉ ੇ  ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੂੰਦਾ। ਇ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਾਅ ਉਪਲਿਧ ਹੋ
	 ਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਉਪਾਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਪਰ-ਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਪਰੂੰ ਤ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ; ਤੁੁੁਹਾਨੂੰ ਵ ਿੱ ਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਿਧ ਉਪਾਅ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਵਨਰਪਿੱ ਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ। 
	ਵਕੀਲ ਿੀ ਫੀਸ 34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲ ਰਵਹੂੰ ਦੇ (ਵਜਿੱ ਤਦੇ) ਹੋ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਰਵਚਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ  ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ। 
	IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਵਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਜਾਂ OSPI ਦੇ ਿਰਵਚਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਕੀਲ ਨੇ : (a) ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ  ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੂੰਨਦੀ ਹੈ; ਜਾ, (b) ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਦੇ  ਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਲ 
	 ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਿਣਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਹੈ; ਜਾਂ, 
	IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ, ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਵਜਿੱ ਤਣ ਿਾਲੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਜਾਂ OSPI ਦੇ ਿਰਵਚਆਂ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਲ ਦੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਿਿੱ ਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਮਗ ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ
	  ੁ ੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕਿੱ ਦਮਾ ਵਕ ੇ ਿੀ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਤਪੀੜਨ ਲਈ, ਗ਼ੈਰਜਰ ਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਜਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਿਰਚ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ। 
	ਫੀਸਾਂ ਿਾ ਅਿਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ 
	ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਉ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱ ਚ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਵਲਟੀ ਲਈ ਉਤਪੂੰਨ ਹੋਈ  ੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈ ਲੇ ਦੀਆਂ ਫੀ ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਿੋਨ  ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ। 
	ੂੰਿੱ ੇ 
	ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਿਾਿਾਂ ਲਈ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਰਵਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਜੇਕਰ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵ ਵਿਲ ਪਰੋ ੀਜਰ ਦੇ ਫੈਿਰਲ ਰ ਲ ਦੇ ਰ ਲ 68 ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ  ਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਜਾਂ ਟੇਟ-ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਦੀ ਵਥਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੇਂ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 10 ਕੈਲੂੰ ਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	3. 
	3. 
	ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਇਹ ਮਝਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਿਰਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਿਿੱ ਧ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


	ਇਹਨਾਂ ਿੂੰ ਦ ਾਂ ਦੇ ਿਾਿਜ ਦ, ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਰਚੇ ਦੇ  ਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਜਿੱ ਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਮ ਲ ਰ ਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ  ੀ। 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਰਿੱ ਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ। 
	ਅਦਾਲਤ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈ ਲਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ  ਕਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਢੁਿੱ ਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ  ਮਝਦੀ ਹੈ ਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਕੀਲ ਨੇ , ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਮਆਦ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਨਿੇੜੇ ਵਿਿੱ ਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ; 

	2. 
	2. 
	2. 
	ਿਕੀਲ ਦੀ ਫੀ  ਦੀ ਰਕਮ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, 

	ਾਿ ਅਤੇ ਅਨੁਭਿ ਦੇ ਿਕੀਲਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਇਿੱ ਕੋ ਵਜਹੀਆਂ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਪਰਚਵਲਤ ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿਿੱ ਧ ਹੈ; 

	3. 
	3. 
	ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ੇਿਾਿਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਨ; ਜਾਂ, 

	4. 
	4. 
	ਤੁਹਾਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਕੀਲ ਨੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੂੰਗ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਲੇਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 


	ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਦਾਲਤ ਫੀ ਾਂ ਘਟਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ  ਮਝਦੀ ਹੈ ਵਕ  ਟੇਟ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਅੂੰ ਵਤਮ ਹਿੱ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ  ੀ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱ ਕ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ। 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਿਚਾਉ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉ ਨੂੰ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਚਾਉ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨਕ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਚਾਉ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ੂੰ ੁ ੂੰ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ 
	ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹਦੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਪਾਤਰ ਹੋਿੇਗਾ। 
	ਸਕੂਲ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ 34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 
	 ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਿਲਿੱ ਿਣ  ਵਥਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਨਾਲ ਿੂੰ ਵਧਤ ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਦੇ  ਕ ਲ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
	ਸਧਾਰਨ 
	ਵਜ   ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਉਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ,  ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋਂਂਂ ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ , ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਦੇ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਢੁ ੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ 
	ੇ ਿੱ ਿੱ ਕਿੀਂ ਅ ਵਿਅਕ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ  ਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ   ਪੈਂਿ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਿਰੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਉ ਇਿੱ ਕੋ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਤੇ ਿਾਧ   ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਾਗ  ਕਰ
	 ਕਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਹ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ 
	 ਿੂੰ ਧੀ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇਿੋ)। 
	ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਇਿੱਕੋ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂ
	ਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ, ਉ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਗਲੇ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਠਾਂ ਉਪਵ ਰਲੇਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜੀਂਦੀ  ੀਮਾ ਤਕ  ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ। 
	-

	ੋ ਿੱੇ ਿੱ 
	ਵਾਧੂ ਅਥਾੱਵਰਿੀ 
	ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ, ਵਜ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਕੋਿ ਆਚਰਨ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ
	 ੀ (ਹੇਠਾਂ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਦੇਿੋ) ਅਤੇ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਿੂੰ ਧੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਲਈ ਿਧਾਈ ਗਈ  ੀ, ਤਾਂ  ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਤੇ ਉ ੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉ ੇ ਵਮਆਦ ਤਿੱ ਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਾਗ  ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁ ਿਾਏ ਇ ਦੇ 
	ੇ ੂੰ ਦੀਆਂ, ਵ ਿੱ ੇ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹ ਲਾਜਮੀ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਿਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ 
	ਵਕ  ਕ ਲ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚ ਨੂੰ ੇ ਿੱ ਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ੇ ਵਗਆ ਹੈ। ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਚ ਤੁ ਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ 
	ਿੱ ਹਾਿੇ ਿ ਿੱ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
	ਸੇਵਾਵਾਂ
	 ੇਿਾਿਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ ਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉ ਨ ਉ ੇ ਮੈਂ ਿੱ ਚੋਂ
	 ਨ ਉਦੋਂ ਮੁਹ ੂੰ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਟ ਵਿ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਅੂੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉ ਨੂੰ ਉ   ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਘੱ ਿ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚੋ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ ਇਹ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪਣੁ ੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ੂੰ ੱ ਿੱਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲ ਮੈਂ ਿੱਚੇ ਲਈ 
	ਨ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤ ੇ ਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵ ਿੱਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਦੀ IEP ਵਿਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਿੇ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ ੀ, ਤਾਂ ਉ ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰਧੀ ਦਿਲ ੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ  ੂੰਸ਼ੋਧਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਹੋਿੇ, ਜੋ ਉਲੂੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਿਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ। 


	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉ ਇਿੱ ਕੋ  ਕ ਲ  ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਉ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜਦਾ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਘਟ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ੇ ੈਂ 
	ਿੱ ਿੱ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲ ਮਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ), ਤਾਂ,  ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱਕ ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਮਸ਼ਿਰੇ ਨਾਲ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਦੀ IEP ਵਿਚ ਤੈ ਂ ਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 
	ਿੱ ਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆ ੂੰ ਿੱ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਕ  ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
	ਜੇਕਰ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਪਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਦ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਦੀ IEP ਵਿਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਿੱ ਕਿੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
	ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ 34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05146 – WAC 392-172A-05155 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚੋਂ ਉ ਦਾ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੈ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱਚਾ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ੀਰੀਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਪੈਟਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ: 

	a. 
	a. 
	a. 
	ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ੀਰੀਜ ਦਾ ਜੋੜ ਇਿੱ ਕ  ਕ ਲ ਾਲ ਵਿਿੱ ਚ 10  ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ; 

	b. 
	b. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਮ ਲ ਰਪ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ੀਰੀਜ ੀ; ਅਤੇ, 

	c. 
	c. 
	ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਧ ਕਾਰਕ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰੇਕ ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਵਮਆਦ, ਕੁਿੱ ਲ ਵਕੂੰ ਨੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਦ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੀ ਵਨਕਟਤਾ। 




	ਟ ਵਿ 
	ਤਿਦੀਲੀ ਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਚੁਣੌ ਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ 
	ਤੀ ਵਦ ਵਨਆਂ  ਿੂੰ ਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਮੀਵਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
	ਸੂਚਨਾ 
	ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲ ਮੈਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉ ਫੈ ੇ ੂੰ 
	ੇ ਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉ ਲ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ਵਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆਕਰੇ। 
	ਪਿਗਿਾਵਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ ਿੂੰ ਧੀ 
	 ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਦੇਿੋ) ਦੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਲੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਵਿਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ, IEP ਟੀਮ ਦੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚਲੀ  ਾਰੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉ ਦੀ IEP ਮੇਤ, ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਧਆਪਕ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱ ਈਆ ਕੀਤੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਵਕ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਕੀ ਪਿੱੁਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ  ੀ ਜਾਂ ਉ  ਨਾਲ ਇ ਦਾ ਵ ਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਿਪਰਣ ਿੂੰਧ ੀ; 

	ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਕੀ ਪਿੱੁਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ IEP ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦੇ ਵ ਿੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ। 


	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੇ  ੂੰ ਵਧਤ ਮੈਂਿਰ, ਤੁਹਾਿੇ  ਮੇਤ, ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੋ 
	ਿ ਿਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਤਾਂ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁਿੱ ਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ IEP ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦੇ ਵ ਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੁ ੂੰ ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁਿੱ ਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ IEP ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅ ਫਲਤਾ ਦੇ ਵ ਿੱ ਧੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੁ ੂੰ ਤ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜਦੋਂ ਇਹ  ਮ ਹ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਤੁ ੀਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ, ਤਾਂ IEP ਟੀਮ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ: 

	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ, ਵਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਹੋਈ ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ  ਕਰੇ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਵ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਿਹਾਰ ਿੂੰਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੀਵਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ੂੰਸ਼ੋਵਧਤ ਕਰੇ, ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਜਰਰੀ ਹੋਿੇ। 


	ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਉਪ-ਵ ਰਲੇਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਤਿੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਉ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਵਿਿੱਚੋਂ ਉ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਹਾਰ  ਿੂੰ ਧੀ ਦਿਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਹਿੱ ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਦੀਲੀ ਲਈ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਥਤੀਆਂ
	 ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ 45  ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ (ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ) ਲਈ ਹਟਾ  ਕਦੇ ਹਨ, ਇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਵਲਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ,  ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਉ ਕੋਲ ਹਵਥਆਰ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ, ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ  ਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉ ਕੋਲ ਅਿੈਧ ਿਰਗ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਉ ਨੇ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ, ਕ ਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਨਆਂ ਿੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕ ਲ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕ ੇ ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੂੰਭੀਰ ਰੀਰਕ ਿੱਟ (ਹੇਠਾਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਿੋ) ਦੀ ਜਾ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ। 


	ਪਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 
	• 
	• 
	• 
	ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ  ਿ ਟੈਂਵ ਜ ਐਕਟ (21 U.S.C. 812(c)) ਦੇ  ੈਕਸ਼ਨ 202(c) ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ੈਵਿਊਲ I, II, III, IV ਜਾਂ V ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ (ਿਰਗ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ। 

	• 
	• 
	ਅਿੈਧ ਿਰਗ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ; ਪਰੂੰ ਤ  ਇ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਕੂੰ ਟਰੌਲਿ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ੁਦਾ ਵਜ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕ ਲ ੂੰ ਸ਼ੁਦਾ ਵ ਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ ਨੂੰ ਉ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਫੈ ੂੰ ੂੰ ਿੱ 

	• 
	• 
	ਗੂੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੀ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਕਾਫੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਵਿਮ; ਿਹਤ ੁ ਵਜਆਦਾ  ਰੀਰਕ ਦਰਦ; ਲੂੰਮਾਅਤੇ ਪਰਤਿੱਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਂ  ਰੀਰਕ ਵਝਿੱਲੀ, ਅੂੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਫੂੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੂੰਮੇ  ਮੇਂ ਲਈ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ। 

	• 
	• 
	ਹਵਥਆਰ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਹਵਥਆਰ, ਯੂੰ ਤਰ, ਉਪਕਰਨ,  ਮਿੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਿੇਜਾਨ, ਜੋ ਵਕ ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੂੰਭੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲਾ ਹੋ


	ਿਰਲ ਕਨਨ ਦੀ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਹੇਠ ਕਨਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਰਵਿਆ ਜਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
	ਿੇ, ਵ ਿਾਏਇ ਦੇ ਵਕ ਇ  ੀਮਾ ਵਿਿੱਚਢਾਈ ਇੂੰਚ ਤੋਂਘਿੱਟ ਲੂੰਮੇ ਿਲੇਿ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਜੇਿ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਣ ਿਾਲਾ ਚਾਕ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	ਥਾਂ (ਸੈਵਿੰ ਗ) ਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05145; WAC 392-172A-05149 
	IEP ਟੀਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ, ਜੋ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੀਆਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਰਲੇਿ ਵਾਧੂ ਅਥਾੱਵਰਿੀ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਥਾਨਾਂਤਰਣਾਂ ਲਈ ਅੂੰ ਤਵਰਮ ਵ ਿੱ ਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਿੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਪਵਾਿ ਵਨਰਧਾਰਣ ਿੀ ਅਪੀਲ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਵਕਵਰਆਵਾਂ) 34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 
	ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰ ੋ
	  ੁ ੂੰ ਕਦੇ ਹ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਇਹਨਾਂ ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਦੇ  ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਫੈ ਲਾ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਉੱਪਰ ਿਰਵਨਤ ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ। 


	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱ ਟ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। 
	ੂੰ ਿ 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਵਕਵਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪਵਕਵਰਆਵਾਂਿ ਭਾਗ ਦੇਿ।ੋ 
	ਐਡਵਮਵਨਸਿਿ ੱ
	ੇਵਿਵ ਲਾੱ ਜਜ (ALJ) ਿੀ ਅਥਾੱਵਰਿੀ 
	ALJ ਲਈ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈ ਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ALJ ਇਹ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪ ਭੇਜ ਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਉ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ੀ, ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਵ ਰਲੇਿ ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ  ੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਦੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ 45 ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਅੂੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਮੌਜ ਦਾ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱਟ ਦੀ ੂੰਭਾਿਨਾ ਹੋ ਕਦੀ ਹੈ। 


	ਇਹ  ੁਣਿਾਈਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੂੰ ਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮ ਲ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪ  ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮ ਲ ਰ ਪ ਨਾਲ ਿੱ ਟ ਦੀ ੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। 
	ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਣਿਾਈ ਦੀ ਮਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਗ ਦਾ ਵ ੇ
	  ੁ ੂੰ ੂੰ ਰਲਿ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ੂੰ ਗ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ 
	ਣਿਾਈ ਮ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦਿੱ ਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਦੇ 20 ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ALJ ਲਈ ੁਣਿਾਈ ਦੇ ਿਾਅਦ 10 ਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਿੱ ਕ ਫੈ ਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੂੰੁਦਾ ਹੈ। 

	2. 
	2. 
	ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਮੀਵਟੂੰਗ ਨੂੰ ਛਿੱਿਣ ਲਈ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱਚ ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਿਰਤਣ ਲਈ ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੂੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ OSPI ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕੋਲ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਸੱਤ ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲਮੀਵਟੂੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ੁਣਿਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੀ ਜਾ ਕਦੀਹੈ ਜੇਕਰਮਿੱੁਦਾ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ ਦੀਪਰਾਪਤ ਦੇ 15ਕੈਲੂੰਿਰ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੋਿਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਿਕ ਹਿੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ। 

	3. 
	3. 
	OSPI ਨੇ ਿ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋ (2) ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱ ਕ ਛੇਤੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ੁਣਿਾਈ ਮੂੰਗ (ਵਿ ਵਪਵਲਨ ਲਈ) ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 


	ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਿਲਕੁਲ ਉ ੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਛੇ ਣਿਾਈ ਵਿਚ ਫੈ ਲ ਦੀ ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
	ਿੱ ਿੱ ਤੀ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਿੱ ੇ ਹੋਏ ਇਿੱ ਕ ਵ ਵਿਲ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਿਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਨਸ਼ਾ ਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁ ਂ 
	ੁ ਣਿਾਈਆ ਵਿਿੱ ਚ ਫੈ ਵਲਆਂ ਦੀ  ਼ਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉੱਪਰ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੇਿੋ)। 
	ਮੁਨਾਸਬ ਪਿਵਕਵਰਆ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਪਲੇਸਮੈਂਿ 34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 
	ਜਦੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨਾਲ ੂੰ ਵਧਤ ਮੁਨਾ ਿ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੂੰ ਗ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋ 
	ਿ ਿੇ; ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਤ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਿ ੂੰ ਧ ਲਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਦਦੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਚੇ ਲਈ ਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਦੇ 
	ਿੱ ਿਰੇ ਪਰਿ ੂੰ ਿੱ ੁ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਫੈ ਲੇ ਤਿੱਕ ਅੂੰਤਵਰਮ ਵਿਕਲਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵ ਰਲੇਿ ਕ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ,  ਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ  ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਨਾ ਪੁਿੱ ਗ ਜਾਏ, ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਆਿੇ। 
	ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰ ਵਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉ 34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰ ਵਧਤ ਿਾ ੇ ਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਿ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ ਿਚਾਉ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
	 ਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
	ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁੱ ਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਆਧਾਰ 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਮੂੰ ਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਜ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ,: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁ ੀਂ ਵਲਿਤ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਵਚੂੰ ਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਿਵਮਵਨ ਟਰੇਵਟਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਿੂੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; 

	2. 
	2. 
	ਤੁ ੀਂ IDEA ਦੇ ਪਾਰਟ ਿੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰਵਧਤ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਿੂੰਧੀ ਇਿੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ ੀ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ , ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਦਰ ਾਏ ਗਏ ਵਿਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਿਾਰੇ ਵ ਿੱਧੇ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ਾ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨ। 


	ਛੋਿ 
	ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱਤੀ ੀ ਜਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ੀ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ੀ ਅਤੇ ਉ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ। 


	ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਤਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ ਜਿੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ 
	ਜੇਕਰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰਿੱਧ ਅਨੁ ੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਉਪ-ਵ ਰਲੇਿਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱਵਦਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਿਾ ਿਿੱ ਚਾ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ੂੰੁ ੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱ ੂੰੁ 
	ਤੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦੇ ਹਨ। 
	ਹਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਉ   ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜ   ਮਾਂ ਵਮਆਦ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਲਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਿੱ ਕ ਛੇਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ  ਿਵਧਤ ਿਾਿਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨਸ਼ਾ 
	 ਨ ੂੰ ੇ ਿੱ ੁ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
	ਲਾੱ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਿ ਅਤੇ ਜੁਵਡਵਸ਼ਅਲ ਅਥਾੱਵਰਿੀਜ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ 34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 
	IDEA ਦਾ ਪਾਰਟ ਿੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜੋ ਢੁਿੱ ਕਿੀਆਂ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ; ਜਾਂ, 

	2. 
	2. 
	ਟੇਟ ਲਾਿੱ ਐਨਫੋਰ ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਵਿਵਸ਼ਅਲ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੈਿਰਲ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਇ ਤੇਮਾਲ ਦੇ ਿੂੰ ਧ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। 


	ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਿੀ ਵਭਜਵਾਈ 
	ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿ ਵਟਰਕਟ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੂੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨਸ਼ਾੁ ਨੀ ਵਰਕਾਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵ ਰਫ FERPA ਿਿੱਲੋਂ ਮਨਜ ਰੀ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ੀਮਾ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਭੇਜ  ਕਦਾ ਹ।ੈ 


	ਜਨਤਕ ਿਰਚੇ ਤੇ ਪਿਾਈਵੇਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ ਿੁਆਰਾ ਇਕਪਾਸੜ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਜਿੋਂ FAPE ਜਾਰੀ ਹੁੰਿੀ ਹੈ CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 
	ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੂੰਨਦੇ ਹੋ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਲਈ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇ ਕ ਲ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਪਰਾਈਿੇਟ 
	ਟ ਿੱ ੋੂੰ ੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮ ਹਾਨ
	 ਕ ਲ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲ ੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
	 ਕ ਲ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲ ੂੰ ਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ੂੰ ਕੁਝ ਪੜਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
	ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੇ ਵਕ ੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਿੂੰ ਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਨ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਦੀ  ਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਵਿਨਾਂ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿਟ ਪਰੀ ਕ ਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ 

	ੇ ਕ ਲ ਜਾਂ  ੈਕਿਰੀ  ਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋ ੂੰ ੂੰ ਉ ਦਾਿਲੇ 
	ੂੰ ਕ ਲ ਵਿ ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਤੁਹਾਨ ਦਾ ਿਰਚਾ ਦੇ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਮਨਦਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨ ਉ ੇ 
	ਣ ਲਈ ਕਵਹ ੂੰ ੇ ਦਾਿਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਲਈ FAPE ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ  ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਪਰਾਈਿਟ ਪਲ ਮੈਂ ਿੱ ਕਿੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ 
	ੇ ੇ ਟ ਢੁ ਮੈਂਟ ਨ ਢ ਪਲ ਟ ੂੰ ਿੇ, ਜੋ 
	ALJ ਤੁਹਾਿੀ ਪਲੇ ੂੰ ਿੱ ਕਿੀਂ ਮੁ ੂੰ ਨ  ਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ੇ ਮੈਂ ਟੇਟ ਦੇ  ਟੈਂਿਰਿ  ਨ ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵਿ ਵਟਰਕਟ  ਿਿੱਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 
	ਅਿਾਇਗੀ ’ਤੇ ਸੀਮਾ 
	ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁਿੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਹੈ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਜੇਕਰ (a) ਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ IEP ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਵਿਿੱ ਚ, ਵਜ  ਵਿਿੱ ਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ ਵਕ ਤੁ ੀ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਪਲੇ ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਣ ਮੇਤ; ਜਾਂ (b) ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਘਿੱਟੋ 10 ਕਾਰਜ ਵਦਨਾਂ ਤਿੱਕ (ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਛੁਿੱਟੀਆਂ  ਮੇਤ, ਜੋ ਵਕ ੇ ਕਾਰਜ ਵਦਨ ਨ

	2. 
	2. 
	ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਰਕਾਰੀ ਕ ਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਤਿ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿ ਵਲਿਤ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ੀ (ਉ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਆਨ ਮੇਤ ਵਕ ਉਹ ਢੁਿੱਕਿਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ  ੀ), ਪਰੂੰਤ  ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ੀ; ਜਾਂ, 

	3. 
	3. 
	ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਅਨੁਵਚਤ ਨ। 


	ਹਾਲਾਂਵਕ, ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ: 
	1. 
	1. 
	1. 
	ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ: (a) ਕ ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਵਟ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ੀ; (b) ਤੁ ੀਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨੋ ਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿਾਰੇ ਨੋ ਵਟ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ੀ; ਜਾਂ (c) ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱਚੇ ਨੂੰ ਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਪਹੂੰੁਚਣ ਦੀ ੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

	2. 
	2. 
	ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਦੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਲ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਅ ਫਲਤਾ ਲਈ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਦਾ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਜੇਕਰ: (a) ਤੁ ੀਂ ਪੜਹੇ-ਵਲਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵਲਿ ਕਦੇ; ਜਾਂ (b) ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਿਿੱ ਚੇ ਨ ੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਵ ਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁ ੂੰ ੈ 


	ੂੰ ਗ ੂੰਚਣ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਹ। 
	ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਿੂੰ ਧੀ  ੁਰਿੱ ਵਿਆ ਉਪਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ  ਕ ਲ ਵਿ ਵਟਰਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ OSPI ਨੂੰ ੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: 
	OSPI 
	P.O Box 47200 
	Olympia, WA 98504 
	360-725-6075 
	speced@k12.wa.us 
	speced@k12.wa.us 
	speced@k12.wa.us 


	OSPI -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ੈ 
	OSPI -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ੈ 
	OSPI -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ੈ 

	ਵਿਆ ਿਿੱਿ ਪੇਜ 
	ਵਿਆ ਿਿੱਿ ਪੇਜ 
	OSPI -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ -ਪਵਰਿਾਰ ਿੈਿੱਿ ਪੇਜ 



	ਇਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿ ਕੀਤੇ ੂੰ ਗਠਨ ਿਾਵਸ਼ਗਟਨ ਿੱ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱ ਵਿਆ  ੇ ਿੱ 
	ੂੰ ੂੰ ਟੇਟ ਵਿ ਿਾਿਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ: 
	Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
	Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
	Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 


	6316 So. 12St. 
	th 

	Tacoma, WA 98465 
	(800) 5-PARENT (v/tty) 
	ਈਮੇਲ: 
	pave@wapave.org 
	pave@wapave.org 


	ਿੈਿ ਾਈਟ: 
	Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 

	ਵਜਿੱ ਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਿੱ ਕ ਲਾਇ ੂੰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ OSPI ਟਾ਼ਿ, ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਕ ਇ ਪਿਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਵਚਿੱ ਤਰ, ਚਾਰਟ, ਟੈਕ ਟ ਆਵਦ) ਦੇ ਾਰੇ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਐਟਰੀਵਿਊਸ਼ਨ ਵਿਆਨ ਿਜੋਂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਤਿੱਤ OSPI ਓਪਨ ਲਾਇ ੈਂ  ਦੇ ਅਪਿਾਦਾਂ “ਵ ਿਾਏ ਵਕ ਵਜਥੇ ਵਕਤੇ ਦਿੱਵ ਆ ਹੋਿੇ” ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। 
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