न्मू ह्माम्ऩसामय
विशेष शशऺा

प्रमोगात्भक सािधानी ऩस्ु ततका

मो ऩुस्ततका अऩाङ्ग शशऺा ऐन २००४ य जुन ३०, २००८ फाट रागू बएको एनएच अऩाङ्ग फारफाशरकाको
शशऺा सम्फन्धी ननमभहरूभा आधारयत छ।

अक्टोफय २०१४
तमाय गने
अशबबािक सूचना केन्र, एनएच विशेष शशऺा प्रशासक सॊघ, एनएच विद्मारम प्रशासक सॊघ य एनएच तटे ट
अऩाङ्ग विद्माथॉ तथा फारफाशरका शशऺाको रागग सल्राहकाय सशभनतको सभन्िमभा एनएच तटे ट शशऺा
विबाग, विशेष शशऺा ब्मूयो
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न्मू ह्माम्ऩसामय तटे ट शशऺा फोडड

(NEW HAMPSHIRE STATE BOARD OF EDUCATION)
थोभस यफपमो, अध्मऺ (डडस्तिक्ट ४) [Thomas Raffio, Chairman (District 4)]
शसस्न्ड शस. चमाॊग्नोन (एट राजज) [Cindy C. Chagnon (At Large)]
हे रेन स्ज. अनयो (डडस्तिक्ट ५) [Helen G. Honorow (District 5)]
बफर डुनकान (डडस्तिक्ट ३) [Bill Duncan (District 3)]

ग्मारय डब्रू. ग्रोशरमो (एट राजज) [Gary W. Groleau (At Large)]
ग्रेगोयी जे. ओडेर (डडस्तिक्ट १) [Gregory J. Odell (District 1)]
इम्भा योज ् (डडस्तिक्ट २) [Emma Rous (District 2)]

शशऺा आमक्
ु त (COMMISSIONER OF EDUCATION)

बस्जजननमा एभ. ब्मारय. वऩ.एच. डड. (Virginia M. Barry, Ph.D.)

सह आमक्
ु त (DEPUTY COMMISSIONER)
ऩार के. शरथय (Paul K. Leather)

शैक्षऺक सध
ु ाय विबाग (DIVISION OF EDUCATIONAL IMPROVEMENT)
हे दय गेज, कामजकताज प्रभुख (Heather Gage, Chief of Staff)

शैक्षऺक सुधाय विबाग, ननदे शक (Division of Educational Improvement, Director)

विशेष शशऺा ब्मयू ो (BUREAU OF SPECIAL EDUCATION)

सस्न्तना गथिेददउ, प्रशासक (Santina Thibedeau, Administrator)

बेदबािनहुने सम्फन्धी सूचना
न्मू ह्माम्ऩसामय शशऺा विबागरे जात, यॊ ग, िणज, िैिादहक स्तथती, यास्रिमता य जातीम उत्ऩत्ती, उभेय, शरङ्ग,
रैङ्गगकता िा अऩाङ्गताको आधायभा मसको कामजक्रभ, गनतविधी य योजगायीभा कुनै ऩनन बेदबाि गदै न।

उल्रेखखत व्मस्क्तराई बेदबाियदहत नीनतको काभहरू हे नेगयी तोफकएको छ: शशरा शभरय, भानि सॊसाधन
(६०३) २७१– ६६४२ [(603) 271-6642] Sheila.Miller@doe.nh.gov.us

वितयक : (एरइए नाभ य ठे गाना महाॉ)
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ऩरयचम
अऩाङ्ग फारफाशरकाको शैक्षऺक रक्ष्म प्राप्त गनज य विकास गनज उनीहरूका अशबबािक य शशऺकहरू सॊगै काभ गये भा

फारफाशरका सपर हुन्छन ्। सॊघीम य तटे ट कानुनरे अशबबािकराई फारफाशरकाको विशेष शैक्षऺक आिश्मकतासॉग
सयोकाय याख्ने कुयाको तमायी य ननणजम गने कुयाभा सहबागी हुने अिसयहरू प्रदान गये को छ।
मो ऩुस्ततका अशबबािकहरू, िमतक अऩाङ्ग विद्माथॉ, शशऺकहरू य अन्मराई अशबबािक य फारफाशरकाको विशेष

शशऺा प्रफक्रमाको अगधकाय फाये जानकायी ददन तमाय गरयएको हो। मी अगधकायहरूराई “प्रमोगात्भक सािधानीहरू”
बननन्छ। अशबबािकहरू आईइऩी

सभह
ू को भख्
ु म सदतमहरू हुन। आईइऩी सभह
ू फारफाशरकाको विशेष शशऺा
आिश्मकता य सेिाफाये ननणजमहरू गने भुख्मसभूह हो। अशबबािक आईइऩी सभूहका ऩूणज सदतमहरू हुन ्।

आईइऩी सभूहरे भूल्माॊकन, मोग्मता, व्मस्क्तगत शशऺा कामजक्रभ (आईइऩी) य फारफाशरकाको शैक्षऺक ऩदतथाऩन

जतता कुयाहरू तम गदज छ। सभूहको औऩचारयक नाभ आईइऩी सभूह हो तय मसरे गने काभको आधायभा मसराई
अन्म नाभरे ऩनन गचननन्छ। तऩाईं आईइऩी सभूहको भहत्त्िऩूणज सदतम हुनुहुन्छ; तऩाईंको आिाज सॊरग्न हुनु जरुयी
छ। विशेष शशऺा प्रफक्रमारे अशबबािकराई फारफाशरकाको सभह
ू भा आफ्नो फारफाशरकाको फाये भा ऻान य दऺता साटने

अिसय प्रदानगदज छ। आफ्नो फारफाशरकाको तपजफाट अशबबािक य विद्मारमफीचको सञ्चाय विकास गनज य विशेष

शशऺा प्रफक्रमाभा सहबागी हुने अिसय ददन कानुन तथावऩत गरयएको छ। विशेष शशऺा प्रफक्रमा अत्मन्त प्रबािकायी
हुन्छ जफ अशबबािक य विद्मारमका व्मस्क्तहरू सूगचत हुन्छन ् य साथभा काभ गछज न ्।
अशबबािक य विशेष शशऺा प्रफक्रमाभा सहबागी सफैरे उनीहरूको अगधकाय फाये तोफकएको फन्दे ज य हदफाये सचेत हुनु
ऩछज जसरे सािजजननक खचजभा नन्शुल्क उगचत शशऺा (एपएवऩइ) (FAPE) ऩण
ू ज प्राप्त गनज भद्दत गछज , मो ननकै
भहत्त्िऩूणज छ।

अऩाङ्ग, शशऺा ऐन (आईडीइए २००४) (IDEA 2004) अनुसाय विद्मारम स्जल्रारे अशबबािकराई मी प्रमोगात्भक
सािधानीहरू

(अशबबािक अगधकायहरू) को प्रनतशरवऩ एक शैक्षऺक सत्रभा एक ऩटक भात्र उऩरब्ध गयाउनुऩछज ।

तऩाइंराई प्रनतशरवऩ ददनै ऩने थऩ आिश्मकताहरू छन (१) प्रायस्म्बक सुझािभा िा भूल्माॊकनको रागग अशबबािकको
अनयु ोधभा (२) शैक्षऺक सत्रभा ऩदहरो चयणको उजयु ी िा ऩदहरो प्रफक्रमा उजयु ीको प्रास्प्तसॊगै (३) ऩदतथाऩनको
ऩरयितजनसॉग सम्फस्न्धत अनुशासनको कायिाहीको ननणजम बएभा, य (४) अशबबािकको अनुयोधभा।

कृऩमा ध्मान ददनुहोरा, मो ऩुस्ततकारे अऩाङ्ग, शशऺा ऐन २००४ (आईडीइए २००४) (IDEA 2004) रे तोकेका
आिश्मकताहरू ऩुया गछज । अशबबािकराई

प्रमोगात्भक सािधानीहरू फाये को शरखखत जानकायी ददनुऩछज । मसरे सॊघीम

िा तटे ट शशऺा कानुन िा ननमभहरूराई अऺयस सॊरग्न गदै न। एनएच अऩाङ्ग फारफाशरकाको शशऺा सम्फन्धी
ननमभहरूभा आईडीइए २००४ भा बएकाबन्दा केही फढी ननमभहरू ऩनन सभेदटएको हुनसक्छ।

एनएच अऩाङ्ग फारफाशरकाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू को ऩूणज ऩाठ एनएच शशऺा विबागको िेिसाईटभा ऩाईन्छ्
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/nh_rules_amendment_may_2014.pdf

एनएच अऩाङ्ग फारफाशरकाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू को नन्शुल्क प्रनतशरवऩको रागी एनएच शशऺा विबाग २७१–
३७४१ भा सम्ऩकज गनुह
ज ोरा।
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एन एच विशेष शशऺा प्रक्रिमाको सॊक्षऺप्त विियण
हाम्रो उद्दे श्म न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानीहरू ऩढ्दा तऩाईंराई विशेष शशऺा प्रक्रिमा फाये एक विततत
ृ विियण ददनु
हो। महाॉ सॊरग्न अनुसूचीहरूभा थऩ श्रोतहरू छन ् जसरे तऩाईंराई विशेष शशऺा फुझ्नको ननस्म्त भद्दत गदड छ।

विशेष शशऺा प्रफक्रमाभा आफ्नै आिश्मकताहरू सदहतका विशेष चयणहरू हुन्छन ्। विशेष शशऺा प्रफक्रमाका सॊरग्न हये क चयणभा
तऩाईं य विद्मारम स्जल्रारे साथभा काभ गनऩ
ुज छज । विशेष शशऺा प्रफक्रमाका चयणहरू मसप्रकाय छन ्:
ऩरयचम÷फार छनौट
एनएच ननमभहरू इडड ११०५; ऩरृ ठ ३७

सुझािहरू
एनएच ननमभहरू इडड ११०६; ऩरृ ठ ४१
भूलमाॊकन
एनएच ननमभहरू इडड ११०७; ऩरृ ठ ४३

मोग्मताको तम
एनएच ननमभहरू इडड ११०८; ऩरृ ठ ५६

आईइऩीको विकास य स्तिकृनत
एनएच ननमभहरू इडड ११०९; ऩरृ ठ ५७
फावषडक ऩुनवड िचाय
बनाड {
एनएच ननमभहरुहरू इडड १११; ऩरृ ठ ६९

आईइऩीको रगाताय अनुगभन
एनएच ननमभहरू इडड ११०९.०६; ऩरृ ठ ६७

नोट: मी आिश्मक फैठकहरूभध्मे केदहराई सस्म्भशरत गनज सफकनेछ।
विशेष शशऺा प्रफक्रमाभा औऩचारयक य अनौऩचारयक भूल्माॊकन, अनुगभन य आईइऩी रक्ष्म य उद्दे श्मभा बएका प्रगनतको
आधायभा आईइऩी य ऩदतथाऩना (बनाज) को िावषजक ऩुनयािरोकन गरयन्छ।

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
1

ऩदहचान/फार छनौट

मदद कुनै फचचाभा अऩाङ्गगता बए य उसराई विशेष शशऺाको आिश्मकता बएभा जो-कोदहरे ऩनन
फचचाराई शसपारयश गनज सक्छ। साथै, हये क विद्मारम स्जल्रा जसरे विशेष शशऺा प्रफक्रमा प्रमोग गरययहे का छन ्, उनीहरूरे
फचचा खोज्ने, ऩरयचम गने य अऩाङ्गता छ बनी भाननएका २.५ फषज बन्दा फढी तय २१ िषज बन्दा कभ उभेयका
फारफाशरकाहरूका भल्
ू माॊकन गयी आिश्मक सेिा ददन मोग्म यहे को ऩक्का गनऩ
ुज छज ।

शसपारयश य शसपारयशको प्रकृती जफ तऩाईं, एक शशऺक िा अन्म व्मस्क्तरे कुनै फचचाभा अऩाङ्गता बएको आशॊका गनह
ुज ु न्छ
य विशेष शशऺाको आिश्मकता छ बन्ने रागेभा, विद्मारम स्जल्राभा शसपारयश गनज सफकन्छ। मदद शसपारयश तऩाइं फाहे क

अन्म कोहीफाट आएभा, फचचाको शशऺक सभेतफाट, तऩाईंराई तुरुन्तै शरखखत जानकायी गयाईन्छ। शसपारयश प्राप्त बएको १५
ददनशबत्र शसपारयशको प्रकृनत फाये छरपर गनज फैठक फोराईन्छ, जसभा तऩाइं य विद्मारमको ऩायतऩरयक अनुभनतको शभनत
सभम य तथाऩना (अरु आईइऩी सभह
ू फैठक जततै) गरयन्छ। आईइऩी सभह
ू रे तऩाईंको फचचाभा अऩाङ्गता नबएको य विशेष
शशऺाको आिश्मकता नयहे को य मस विद्मारमरे ननमशभत शशऺा सेिा भापजत नै फचचाको आिश्मकता ऩुया गनज सक्ने ननणजम

गनज सक्छ। अन्मथा, उनीहरूरे फचचाभा अऩाङ्गता बएको शॊका गनुऩ
ज ने कायण यहे को य भूल्माॊकन गनऩ
ुज छज बन्ने कुया ननधाजयण
गनुऩ
ज छज ।
विद्मारमरे तऩाइंराई आईइऩी सभूहको ननणजमफाये शरखखत जानकायी ददनैऩछज । मो सूचना मो ऩुस्ततकाको ऩरृ ठ ६ भा ददए
फभोस्जभको शरखखत ऩि
ू ज सूचना हो। मदद आईइऩी सभूहरे थऩ ऩरयऺणको आिश्मकता भहशुस गये भा, तऩाईंको फचचाभा
अऩाङ्गता बए-नबएको कुया ननधाजयण गनज आिश्मक कुनैऩनन व्मस्क्तगत भल्
ू माॊकन गनज ऩाऊने गरय अशबबािकको अनभ
ु नतको
ननस्म्त अनुयोध सभेत शरखखत ऩूि-ज सूचनाभा सभािेश गरयन्छ।
भूलमाॊकन

तऩाईंको फचचा विशेष शशऺाको ननस्म्त मोग्म ठहरयएऩनछ, ऩरयऺणबन्दा ऩदहरे तऩाईंको शरखखत अनुभनत आिश्मक
हुन्छ। तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे नन:शुल्करूऩभा, तारीभ प्राप्त, दऺ य प्रभाखणत भूल्माॊकनकताजद्िाया ऩरयऺण गयाउॉ छ।
तऩाईंको शरखखत अनुभनत विद्मारम स्जल्रारे प्राप्त गये को ४५ ददन शबत्र (तऩाईं य तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे १५ ददनभा
नफढाई एकऩटकको रागी फढाउन चाहे को छै न बने) भूल्माॊकन हुनेछ। ऩरयऺण सभाप्त बएऩनछ तऩाईंराई शरखखत सायाॊश
ददईनेछ। तऩाईंको शरखखत अनयु ोधभा आईइऩी सभह
ू रे फैठकको ५ ददन अगाडी विद्मारम स्जल्रारे ऩरयऺण ननतजा य अन्म
आिश्मक शैक्षऺक ये कडजहरू तऩाईंराई ददनु ऩदज छ। मदद तऩाइं विद्मारम स्जल्रारे गये को भूल्माॊकनभा सहभत हुनुहुन्नबने
तऩाईंरे आपूराई खचज बाय नऩने गयी तितन्त्र शैक्षऺक भूल्माॊकनको रागग अनुयोध गनज सक्नुहुनेछ।
मोग्मता य अऩाङ्गता िगडको ऩदहचान

जफ भल्
ु माङ्ककन सभाप्त हुन्छ, तऩाईंको फचचा विशेष शशऺाको ननस्म्त मोग्म छ फक
छै न सो हे नज आईइऩी सभूहरे त्मो सूचना प्रमोग गछज । मोग्म हुनको रागग तऩाइंको फचचा अऩाङ्ग हुनुऩछज िा शशऺाफाट राब

प्राप्त गनजको ननस्म्त उसराई विशेष शशऺा तथा सम्िस्न्धत सेिाहरू आिश्मक ऩने हुनुऩछज । मसऩनछ तऩाईंको फचचा एनएच
ननमभहरू इडी ११०२.०१(एप) भा तोफकएको अऩाङ्गताको िगगजकयण अनुसाय ऩरयगचत हुन्छ।
आईइऩीको विकास

तऩाईंको फचचा विशेष शशऺाको ननस्म्त मोग्म बएको ३० ददनशबत्र आईइऩी सभह
ू रे तऩाईंको फचचाको रागग
व्मस्क्तगत शशऺा कामजक्रभ (आईइऩी) (IEP) को विकास गनज बेटघाट गछज न ्। तऩाईंरे सहभत बई हतताऺय नगये सम्भ आईइऩी
रागू हुॉदैन। आईइऩीभा एनएच ननमभहरू इडी ११०९.०१ य ११०९.०३ भा सूचीकृत तोफकएका आिश्मक विषमिततुहरू सभािेश
तऩाईंको

फचचारे

आइ.इ.वऩ.

प्राप्त

गये ऩनछ,

मसराई

कस्म्तभा

ऩनन

िावषजकरूऩभा

आइ.इ.वऩ.

सभह
ू को

फैठकभा

ऩन
ु यािरोकन/ऩरयभाजजन गरयन्छ। हये क शैक्षऺक सत्रको शुरुभा तऩाइंको फचचाको रागग अनभ
ु नत जनाइएको आईइऩी हुनऩ
ु छज ।
आइ.इ.वऩ. सभूहको फैठक हुनबन्दा १० अगािै तऩाईंराई मसको फाये भा शरखखत सच
ू ना ददनै ऩछज । उक्त सूचनाभा फैठक हुने
तथान य सभम, फैठकको उद्दे श्म, य सहबागी हुने अन्म व्मस्क्तहरूको एक सूची सभािेश गरयनै ऩछज । सूचनाभा अको
व्मस्क्तराई सहबागगताको ननस्म्त फोराउने तऩाईंको अगधकायको फाये भा ऩनन जानकायी ददनेछ, त्मततो व्मस्क्त िा व्मस्क्तहरू

जोसॉग फैठकको ननस्म्त तऩाईंको फचचाको फाये भा विशेष ऻान तथा विशेषऻता हुन्छ। मसो गनज आिश्मक नदे खखएको फेरा, मदद
अशबबािकरे फैठकभा अन्म व्मस्क्त िा व्मस्क्तहरू फोराएको छ बने सो फाये भा विद्मारमराई ऩदहरे नै जानकायी ददनु
शशरटचाय भाननन्छ।
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शैक्षऺक ऩदतथाऩनको ननधाडयण

आईइऩी विकास गये ऩनछ, आईइऩी सभूहरे न्मून फन्दे ज िाताियणभा, ऩदतथाऩनराई ननस्श्चत
गनज फैठक गनेछन ्, जसभा तऩाइंको फचचारे उसको/उनको आईइऩीभा तोकेअनुसाय विशेष शशऺा य सॊफस्न्धत सेिाहरू ऩाउनेछ।
वप्रतकूर य तकूर उभेयका अऩाङ्ग फारफाशरकाको शैक्षऺक िाताियणको तह एनएच ननमभ इडी ११०३ भा सच
ू ीकृत छ।
रागू य अनुगभन अशबबािक, शशऺकहरू य तऩाइंको फचचासॉग सॊरग्न सफैरे उसको शैक्षऺक आिश्मकताहरू ऩुया बए-नबएको
ननमशभत अनुगभन गछज न। फचचाको प्रगनतभा सयोकाय उठे भा दढरा नगयी आईइऩी सभूहको फैठक अनुयोध य तम गनऩ
ुज छज ।
तऩाईंको फचचारे विशेष शशऺाको सेिा प्राप्त गनज शुरु गये ऩनछ, आइ इ वऩ सभूहरे ितजभान जानकायी जसको आधायभा ननणजम
बएको गथमो, सो जानकायी मथाित यहने कुया ननस्श्चत गनज कस्म्तभा हये क तीन िषजभा एकऩटक आइ इ वऩ (IEP) सभूह
बेटघाट गनेछन ्।

अशबबािकको अनुभनत

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फारफाशरकाहरूको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरुहरू – इडी ११२०.०४ (Ed 1120.04)
विद्मारम स्जल्रारे अऩाङ्ग फचचाराई विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू प्रदान गनजको ननस्म्त, साथै अन्म कृमाकराऩहरू जन
ु
विशेष शशऺा प्रफक्रमाका बागहरू हुन ् सो प्रदान गनजको ननस्म्त, केदह ऩरयस्तथनत फाहे क, अशबबािकको शरखखत अनुभनत शरनुऩछज ।

अनुभनत बन्नारे:

(क) जन
ु काभको रागी अनभ
ु नत खोस्जएको हो त्मस फाये भा आिश्मक ऩण
ू ज सच
ू ना तऩाइंराई तऩाईंको आफ्नै बाषाभा िा
अन्म सञ्चाय भाध्मभ भापजत ददएको हुनऩ
ु छज ।
(ख) तऩाइंरे फुझये शरखखत रुऩभा मो अनुभनत जनाउनु हुन्छ, अनुभनत ददइएको काभ-कािाजही अनघ फढाउन तऩाइं याजी
हुनुहुन्छ य नुभनतभा सािजजननक गरयने तथा को सम्फन्धी हो जतता सम्ऩूणज गनतविगधहरू (मदद बएभा) ये कडज गरयएको
हुन्छ; य
(ग) १. अनुभनत तिेस्चछक हो य कुनै ऩनन फेरा तऩाईं फपताज शरन सक्नुहुन्छ बन्ने तऩाईं फुझ्नुहुन्छ।
२. तऩाईंको अनुभनत फपताजरे, अनुभनत फपताज शरनु अनघ य ऩनछ बएको कुनै ऩनन काभ फपताज हुॉदैन।

विद्मारम स्जल्रारे तऩाइंराई अनयु ोध गये ऩनछ शरखखत जिाप ददन तऩाईंसॉग १४ ददनको सभम हुन्छ। मो १४ ददनको सभम
विद्मारम स्जल्रा य तऩाईंको आऩसी सभझदायीभा थऩ गनज सफकन्छ।
अशबबािकको अनुभनत शरखखत हुनै ऩछज य मसरे सफै “सूचीत” गये को हुनुऩछज , अथाजत, तऩाइंरे के प्रतताि गये को हो,
विद्मारमरे प्रतताि गये का कुयाभा सकायात्भक य नकयात्भक प्रनतपर के हुनसक्छन ्, य तऩाईंको भञ्जयु ीनाभा अनयु ोध
गरयएकोभा आईइऩी सभूहरे फकन ऩरयितजन गनज चाहे को हो, मथाथज फुझ्नुऩछज ।
विद्मारम स्जलरारे उलरेखित अितथा अगाडी तऩाईंको शरखित अनुभनत शरनुऩछड :
 प्रायस्म्बक भल्
ू माॊकन गनुज अनघ,

 अऩाङ्गता बएको फचचाराई विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू ददने प्रायस्म्बक प्रािधान,
 आईइऩी को िावषजक नविकयण य अऩाङ्ग फचचाको ऩदतथाऩना,

 अऩाङ्गताको िगगजकयणको ननधाजयण तथा ऩरयितजन,
 विशेष शशऺा िा सम्फस्न्धत सेिाहरूको प्रकृनत िा ऩरयभाण ऩरयितजन गनुज अनघ,
 ऩुनभ
ज ूल्माॊकन गनुज अनघ,
 ३४ शसएपआय ३००.१५४(डड) अनुसाय सािजजननक बफभाभा ऩहुॉच, य
 विद्मारम स्जल्रारे ननजी फीभाको प्रतताि गये को हये क ऩटक।
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ननम्न अितथाभा ऩनन अनुभनत चादहन्छ:

 एक ऩटकराई १५ ददनसम्भको भल्
ू माॊकन सभम थऩ गनजको रागी, (इडी ११०७.०१(डी)) [Ed 1107.01(d)]।

 केही अितथाभा आईइऩी सदतमराई छुट ददनको रागी (इडी ११०३.०१(ए)) [Ed 1103.01(a)]।

नोट: प्रायस्म्बक भूलमाॊकनको अनुभनतराई प्रायस्म्बक ऩदतथाऩनाको अनुभनत भानननेछैन।
ननम्नशरखित अितथाभा विद्मारम स्जलरारे तऩाईंको अनभ
ु नत शरनु जरुयी छै न:
 तऩाईंको फचचाको भूल्माॊकन य ऩुनभ
ज ूल्माङ्कन गनजको रागग विद्मभान विियणहरूको ऩुनयािरोकन गनज,
 सफै फारफाशरकाहरूसॉग गरयने ऩरयऺाको रागग, मदद सफै फारफाशरकाहरूको अशबबािकसॉग अनभ
ु नत शरनऩ
ु ने
नबएभा

विशेष ऩरयस्तथती: मदद विद्मारम स्जल्रारे १४ ददनशबत्र तऩाईंको शरखखत अनुभनत नऩाएभा य उसरे तऩाईंको अनुभनत शरन
उऩमुक्त उऩामहरू अऩनाएको दे खाएभा उसरे उल्रेखखत काभ गनज सक्छ:





आईइऩीको िावषजक नविकयण य अऩाङ्ग फचचाको ऩदतथाऩना,
अऩाङ्गताको िगगजकयणको तम य ऩरयितजन
विशेष शशऺा िा सम्फस्न्धत सेिाहरूको प्रकृनत िा ऩरयभाण ऩरयितजन
ऩुनभ
ज ूल्माॊकन गनज

“उऩमुक्त उऩामहरू” बन्नारे टे शरपोन सम्ऩकज गरयएको विततृत विियण य त्मसको ननतजा, तऩाइंराई ऩठाएको ऩत्रको प्रनतशरवऩ
(प्रभाखणत हुराकफाट, सो प्राप्त नबएको प्रभाण) य अन्म जिाप िा घय य कामाजरमभा गरयएको भ्रभणको विततृत विियण य
त्मसको ननतजा ऩदज छ।
िाडजस ् अप तटे ट फारफाशरकाहरूको हकभा, विद्मारम स्जल्रारे उसको अशबबािकफाट प्रायस्म्बक भूल्माॊकनको रागग सूचीत
भञ्जुयीनाभा शरन उगचत ऩहर गनुऩ
ज छज , तय उनीहरूरे फाफु-आभा ऩत्ता रगाउन नसकेको खण्डभा िा अविबािकीम अगधकाय (िा
शैक्षऺक ननणजमहरू गने अगधकाय) नयहे को खण्डभा मो आिश्मक नहुन सक्छ। मदद फचचा िाडज अप तटे ट बएभा िैकल्ऩीक फाफुआभाको खोजी गनुऩछज ।
जफ भञ्जयु ीनाभाको कुया आउॉ छ, तऩाईंको अनभ
ु नत शरन खास्जएको कुनै ऩनन कृमाकराऩभा तऩाइॉरे प्रश्न सोध्नु अत्मन्त
भहत्त्िऩूणज हुन्छ।
तऩाईंरे भञ्जुयीनाभा पायाभ विद्मारम स्जल्राराई १४ ददन िा सहभत सभम शबत्र क्रपताड गनऩ
ुड छड । उक्त सभम विद्मारम
स्जल्रारे तऩाईंराई पायाभ ऩठाएको शभनतफाट शुरु हुन्छ। कृऩमा ध्मान ददनुहोरा, भेरफाट तऩाईंराई पायाभ आएको खण्डभा,
१४ ददन भध्मे केदह ददन बफनतसकेको छ बने ऩनन, सभमभै जिाप ददनु तऩाईंको कतडव्म हो।
विद्मारमको भञ्जयु ीनाभाको अनयु ोधभा जिाप ददने चाय उऩामहरू छन ्। हये क प्रनतकृमाको रागी तऩाईंरे छान्न सक्ने
ननतजाहरू ननम्नरेखखत हुनेछन ्;
१. तऩाईंरे भञ्जयु ीनाभा ददनब
ु मो बने, प्रततावित ऩरयितजनहरू हुनेछन ्।
२. तऩाईंरे भञ्जुयीनाभा ददन अस्तिकाय गनुब
ज मो बने विद्मारम स्जल्रारे प्रततावित ऩरयितजन रागू गनज सक्दै न, तय विद्मारम
स्जल्रारे तऩाईंसॉग अनुभनत शरन विशबन्न उऩाम रगाउन सक्छ:
(क) विद्मारम स्जल्रारे तऩाइंको सयोकाय फाये छरपर गनज अको आईइऩी फैठक फोराउन सक्छ।
(ख) विद्मारम स्जल्रारे तऩाइंराई तिेस्चछक रुऩभा िैकस्ल्ऩक वििाद सभाधान प्रफक्रमाभा सहबागी हुन अवऩर
गनजसक्छ, जततै सहजीकृत आईइऩी सभह
ू फैठक, भध्मतथता िा तटतथ कन्पेये न्स आदद।
(ग) विद्मारम स्जल्रारे फाॉकी यहे को प्रफक्रमा सुनुिाईको रागी विशेष प्रततािहरू ल्माएको हुनुऩछज ।
कृऩमा फाॉकी यहे को प्रफक्रमा खण्ड हे नुजहोस ् (ऩरृ ठ १४ – १८)
मदद तऩाईंरे ननम्न अितथाहरू स्तिकाय नगये भा िा जिाप ददन नसकेभा विद्मारम स्जल्रारे अनुभनत शरनु ऩने प्रफक्रमा
प्रमोग नगनज सक्छ:
 ऩदहरो ऩटक विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू ददने अनुभनतको रागी अनुयोध,
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 मदद तऩाइंरे फचचाराई आफ्नै खचजभा ननजी विद्मारमभा बनाज गनब
ुज एको छ बने,
 आयएसए १९३–ए (RSA 193-A) अनस
ाय
तऩाईंको
फचचराई
ग
ह
शशऺा
ददइयहनु बएको छ बने।
ु
ृ

नोट: मदद तऩाईंरे आफ्नो फचचारे विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू प्राप्त गने अनुयोध ऩदहरो ऩटक अस्तिकाय गये भा,
विद्मारम स्जल्रा उक्त सेिाहरू ददन िाध्म हुॉदैन य नन्शुल्क उऩमुक्त सािजजननक शशऺा (एपएवऩई) ददनैऩने िाध्मताराई बॊग
गये को ठहदै न य आईइऩी फैठक गनुज य उक्त सेिाको रागी आईइऩी विकास गनुज ऩदे न।
३. प्रततािको केही बागभा भात्र भञ्जयु ी ददनब
ु मो बने विद्मारम स्जल्रारे सहभत बएको काभ गछज । कुनै काभको रागग
तऩाईंरे अनुभनत ददनुबएको छै न बने, तऩाईंरे अनुभनत ददनुबएको काभको रागी तऩाईंको फचचारे प्राप्त गने अन्म कुनै
ऩनन सेिा, पाइदा, िा विशेष शशऺा कानन
ु ÷ननमभ अनस
ु ाय उनीहरूरे ऩाउने कुनै ऩनन कृमाकराऩभा त्मसरे कुनै असय
गनेछैन।
४. तऩाईंरे १४ ददन शबत्र िा ऩयतऩय सहभत सभमसीभाशबत्र जिाप ददन नसकेभा य मदद विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको भञ्जुयी
शरनको रागग उऩमक्
ु त उऩामहरू अऩनाएको दे खाएभा, उल्रेखखत ताशरका अनस
ु ाय विद्मारम स्जल्रारे काभ अनघ फढाउन
ऩाउॉ छ।
क. प्रायस्म्बक भल्
ू माॊकन गनज;

विद्मारमरे िैकस्ल्ऩक वििाद सभाधानका उऩाम गये य भूल्माॊकन गनज सक्छ (ऩृरठ१३–१४य १८–२१), िा फाॉकी यहे को
प्रफक्रमा सुनुिाई अनुयोध गनज सक्छ।

ख. अऩाङ्ग फचचाराई ददने विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू सम्फन्धी प्रायस्म्बक प्रािधान;

विद्मारम स्जल्रारे िैकस्ल्ऩक वििाद सभाधानको उऩाम प्रमोग नगयी फाॉकी यहे को प्रफक्रमा सुनुिाई अनुयोध गनज सक्छ।

ग. आईइऩीको िावषजक ऩुनयािरोकन य अऩाङ्ग फचचाको ऩदतथाऩना रगामत;
 अऩाङ्गताको िगगजकयण को तम तथा ऩरयितजन;
 विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरूको प्रकृती ऩरयितजन; य
 ऩुन्भूल्माॊकन गनज।


विद्मारम स्जल्रारे आफ्नो प्रतताि रागू गनज सक्छ।

हये क ऩटक सािजजननक एजेन्सीरे ननजी फीभा उऩमोग गनज प्रतताि गदाज।

विद्मारम स्जल्रारे केही काभ अगाडी िढाउन सक्दै न।

घ. अस्तिकृनत, विद्मारम स्जल्राको ऩूणज िा आॊशशक प्रततािराई सभथजन नगनुज हो य मो सफै बफशेष शशऺाको रागग सभथजन
फपताज शरनु जततै ऩनन होइन
५. सभथड न क्रपताड
मदी कु नै अशबबािकरे सफै बफशे ष शशऺा से िाहरूका रागग ददइएको अनु भ नत शरखखत रूऩभा फपताज ददएभा विद्मारम
स्जल्रारे :
१. विद्मारम स्जल्रारे सफै बफशे ष शशऺा से िाहरू तथगगत गने फाये शरखखत रूऩभा ऩु िज सु च ना ददनै ऩ छज ।
२. ददइॉ दै आएका सम्ऩू णज विशे ष शशऺा से िाहरू तथगगत गनै ऩछज ।
३. अनु भ नतका रागग कु नै भध्मतथताको िा अन्म प्रफक्रमाको सहमोग शरन ऩाईदै न।
४. एप ए वऩ ई प्रदान गनज को रागग आिश्मकताको ननमभ शभगचएको ठहय गनज ऩाईदै न।
५. आ ई वऩ सभह
ू को फैठक गनुज आिश्मक छै न।
मदी तऩाईंरे शरखखत रूऩभा अनुभनत फपताज शरएभा विद्मारम स्जल्रा सफै बफशेष शशऺा सेिाहरू प्रदान गनजफाट
प्रनतफस्न्धत हुन्छ।
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शरखित ऩि
ू -ड सच
ू ना

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू इडी – ११२०.०३ (Ed 1120.03)
ऩरयितजनको रागग सझ
ज ूचना” ददनऩ
ु ाि ददने ननणजम बएऩनछ ऩरयितजन गनुज अनघ अननिामज रुऩभा तऩाईंराई “शरखखत ऩि
ू स
ु छज ।
शरखखत ऩूिस
ज ूचना (डब्रुवऩएन) भा हुने जानकायीभा आईइऩी सभूहरे फकन य के ऩरयितजनको रागी सुझाि गये को हो सो प्ररट
हुनुऩछज । मदद तऩाईंरे आफ्नो फचचाको कामजक्रभ ऩरयितजन गनज भाग गनब
ुज एको छ यआईइऩी सभूहरे अस्तिकाय गये को छ बने
अस्तिकाय हुनुको कायण डब्रुवऩएन भा हुनुऩछज ।
तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे डब्रवु ऩएन ददनै ऩछज जफ मसरे्
 तऩाईंको फचचाको मोग्मता/ऩरयचम, भल्
ू माॊकन िा शैक्षऺक ऩदतथाऩना विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिाहरू (नन्शुल्क
उगचत सािजजननक शशऺा (एपएऩीई)) राई शुरु गनज िा ऩरयितजन गनज प्रतताि याख्दछ, िा
 मोग्मता/ऩरयचम, भूल्माॊकन िा शैक्षऺकऩदतथाऩना िा विशेष शशऺा सम्फन्धी सेिाहरू –नन्शुल्क उगचत सािजजननक
शशऺा(एपएवऩइ) (FAPE)) शुरु िा ऩरयितजन गनज अस्तिकाय गछज ।

डब्रुवऩएनरे आईइऩी सभूहरे प्रतताि गये को ऩरयितजनका प्रततािहरू के के हुन ् सो हुफहुरूऩभा बन्छ य फकन ऩरयितजनको प्रतताि
गये को सो ऩनन बन्छ। आईइऩी सभूहरे प्रतताि गये को ऩरयितजनहरू गनुज अनघ तऩाईंराई कम्तीभा १४ ददन अनघ शरखखत सूचना
ददनुऩछज ।

शरखखत ऩूिस
ज ूचना(डब्रुवऩएन) रे उल्रेखखत कुया गनैऩछज :
 विद्मारम स्जल्रारे प्रतताि िा अस्तिकाय गये का काभहरू
 विद्मारम स्जल्रारे

फकन प्रतताि िा अस्तिकाय गये को हो बन्ने ब्माख्मा,

 भल्
ू माॊकन विगध, ये कडजिा रयऩोट आददको जुन तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे कुनै काभको प्रतताि िा अस्तिकायभा प्रमोग
गये को छ।

 आईडडइए २००४ भा बएको प्रमोगात्भक सािधानीको प्रािधान अन्तगजत तऩाईंभा बएको सुयऺाको ब्माख्मा सॊरग्न
हुनुऩछज ,
 मदद तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे प्रतताि िा अस्तिकाय गये को काभ प्रायस्म्बक भूल्माॊकन हाईन बने प्रमोगात्भक
सािाधानी कसयी प्राप्त गने बन्ने व्माख्मा,

 आईइऩी सभूहरे छानेका अरु प्रािधानको अस्तिकाय य स्तिकायको व्माख्मा,

 आईडडइए २००४ (IDEA 2004) फुझ्न सहामताको ननस्म्त सम्ऩकज गने स्रोतहरू सभािेश

 तऩाईंको फचचाको व्मस्क्तगत शशऺा कामजक्रभ (आईइऩी) को ननस्म्त सभूहरे अनघ साये का अन्म विकल्ऩहरू तथा फकन
ती विकल्ऩहरू अस्तिकृत बमो बन्ने कायणको ब्माख्मा ददनुऩछज ; य
 विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको प्रतताि अस्तिकाय िा स्तिकायको गये का अन्म कायणको व्माख्माहरू।

डब्रुवऩएन साभान्म जनतारे फुझ्ने सस्जरो शरखखत बाषाभा हुनुऩछज ; सस्जरै गरय ऩढ्न य फुझ्न सफकने। डब्रुवऩएन आफ्नो
भातब
ृ ाषा िा अन्म सॊचाय तरयका (साॊकेनतक बाषा) भा हुनुऩछज जुन अशबबािकरे प्रमोग गछज न(मसो गनज प्ररटरूऩरे असम्बि
नबएसम्भ)।

मदद अशबबािकको भातब
ू ना भौखखक िा
ृ ाषा िा अन्म सॊचाय तरयका शरखखत रुऩभा सॊबि नबएभा विद्मारम स्जल्रारे सच
अन्म तरयकारे अशबबािकरे फुझ्ने रुऩभा अनुिाद गनऩ
े ो
ुज छज ताफक अशबबािक य अनुिादकरे तिीकृतीऩत्रको विषम-िततु फुझक
शरखखत प्रभाण होस ्।
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तितन्त्र शैक्षऺक भल
ू माॊकनहरू

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११०७.०३,११२०.०७ (Ed 1107.03, 1120.07)
अऩाङ्ग फचचा िा विशेष शशऺाको रागी छाननएका फचचा) को अशबबािक को रुऩभा तऩाईंसॉग फचचाको व्मस्क्तगत शैक्षऺक
भूल्माॊकन गने अगधकाय हुनेछ।
व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूलमाॊकन
भल्
ू माॊकन हो।

बन्नारे विद्मारम स्जल्रारे रगाएको नबई

भूल्माॊकन गनज सक्ने तितन्त्र भूल्माॊकनकताजरे गने

विद्मारम स्जल्रारे गये को भूल्माॊकन फाट तऩाईं असहभत बएभा उसरे सािजजननक खचजभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकन

ददनसक्छ। (सािजजननक खचजभा बन्नारे फक त विद्मारम स्जल्रारे भूल्माॊकनको सम्ऩूणज खचज नतछज िा अशबबािकको कुनै खचज
बफना भूल्माॊकन ऩक्का गछज ) विद्मारम स्जल्रारे गने हये क भूल्माॊकन जसभा तऩाईं असहभत हुनुहन्छ तऩाईंरे एक ऩटक भात्र
सािजजननक खचजभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन गयाउन ऩाउनह
ु ु न्छ। तऩाईंरे व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन भाग गये भा
विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई उसको भूल्माॊकनभा फकन अअनुभनत छ बनेय सोध्नसक्छ । तथाऩी, तऩाईंरे मसको व्माख्मा गनज
जरुयी छै न य मसरे विद्मारमरे व्मस्क्तगत

भूल्माॊकनराई ऩैसा नतनज बन्ने ननणजमभा कुनै दढरा गदे न।

मदद तऩाईंरे सािजजननक खचजभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन भाग गनब
ुज एभा विद्मारम स्जल्रारे बफना कुनै दढरा सत
ु ती क:
 सािजजननक खचजभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन ददन सहभत हुनऩ
ु छज , िा


विद्मारम को भूल्माॊकन सदह छ बन्ने दे खाउन फाॉकी यहे को सुनुिाई प्रफक्रमा शुरु गनजऩछज ।

मदद तऩाईंरे व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकन अनुयोध गये भा विद्मारमरे तऩाईंराईज उल्रेखखत बफषमिाये भा जानकायी गयाउनु ऩछज :
 व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन कहाॉ प्राप्त हुन्छ; य


विद्मारमको व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकन सम्फन्धी रागू हुने अितथा जततै:
(क) भूल्माॊकन को तथान य
(ख) भूल्माॊकनकताजको

मोग्मताहरू (ऩरयऺण गने व्मस्क्त)।

विद्मारम स्जल्रारे भूल्माॊकन गने क्रभभा, विद्मारम स्जल्रारे भूल्माॊकन गने सभमको जततै अितथाहरू रागू हुनेछ। तथान य
भूल्माॊकनकताजको मोग्मता फाहे क अशबबािकराई विद्मारमरे अन्म कुनै फन्दे ज, सतजहरू िा सभम शसभा रगाउन ऩाउदै न।
तऩाईंको आफ्नो खचजभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकन प्राप्त गनज अगधकाय तऩाईंसॉग सॉधै हुन्छ। साथै तऩाईंसॉग अशबबािकरे
नतने व्मस्क्तगत भल्
ू माॊकनहरूराई फचचाको शैक्षऺक आिश्मकता तम गनज आईइऩी सभह
ू फैठकभा फोराउने अगधकाय ऩनन छ।
अशबबािकरे खचज व्महोये को भूल्माॊकनराई आईइऩी सभूह भा ऩेश गनज तऩाईंराई कुनै योक छै न। मद्मऩी विद्मारमरे
अशबबािकरे खचज व्महोये को भूल्माॊकन फाॉकी यहे को सुनुिाई प्रफक्रमाको रागग भाग गनज सक्छ। जसरे खचज गये को बएऩनन
आईइऩी सभूहरे व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकनको ननतजाराई तऩाईंको फचचाराई उऩमुक्त सािजजननक शशऺा ददन सम्फस्न्धत
ननणजमको रागी विचाय गनज ऩछज मदद मसरे विद्मारमरे तोकेको (भागथ व्मख्मा गरयएको) आधाय ऩुया गछज बने। साथै कुनै ऩनन
व्मस्क्तगत शैक्षऺक भल्
ू माॊकन को ननतजाहरू तटतथ सन
ु ि
ु ाई प्रफक्रमाभा प्रभाणको रुऩभा ऩेश गरयनेछ।

मदद सुनुिाई अगधकायीरे सुनुिाईको बागको रुऩभा व्मस्क्तगत शैक्षऺक भूल्माॊकन अनुयोध गये भा विद्मारमरे त्मसको खचज
व्महोनुऩ
ज छज ।
मदद सुनुिाई अगधकायीरे विद्मारमरे गये को भूल्माॊकन सदह छ बन्ने ननणजम गये विद्मारमरे जततो असॊरग्न भूल्माॊकनको खचज
व्महोने िा तऩाईंराई फपताज गनुऩ
ज दै न।
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विद्मत
ु ीम ऩत्र
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११०२.०२ (Ed 1102.02)

मदद तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई कागजऩत्र प्राप्त गनज इभेरको विकल्ऩ ददएभा तऩाईं उल्रेखखत कुया इभेरभा प्राप्त
गने गरय छान्न सक्नुहुनेछ:
१. शरखखत ऩूिज-सूचना;

२. प्रमोगात्भक सािधानी सूचना; य

३. फाॉकी यहे को प्रफक्रमा फाये को उजुयी सूचनाहरू।

िैकस्लऩक शैक्षऺक अशबबािक
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी १११५ (Ed 1115)

कुनैफेरा विशेष शशऺा प्रफक्रमाभा फचचाको प्रनतननगधत्ि गने फाफुआभा नहुन सक्छन। त्मततो फेराभा फचचाको “शैक्षऺक ननणजम
शरने प्रफक्रमाभा फचचाको अशबबािकको काभ गनजको ननस्म्त शैक्षऺक फैकस्ल्ऩक अशबबािक ननमुक्त गनज सफकन्छ”। शैक्षऺक
फैकस्ल्ऩक अशबबािक फाये थऩ जानकायी एन एच ननमभहरुहरू इडी १११५ (Ed 1115) भा ऩाइन्छ।

सूचनाको गोऩनीमता
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी १११९.०२ (Ed 1119.02)

विद्मारम स्जल्रासॉग उननहरू स्जम्भेिाय हुने फचचाको सम्फन्धी धेयै फकशसभका ये कडजहरू हुन्छन। शशऺा ये कडडहरू बन्नारे ३४ शस
एप आय ९९ (34 CFR Part 99) (ऩरयिायशशऺा अगधकाय य मोग्मता ऐन१९७४,२० मु एस सी १२३२ जी (एपइआयवऩए) [20

U.S.C. 1232g (FERPA)] रागू गने ननमभ) भा शशऺा ये कडजको ऩरयबाषा अन्तगजत ऩने ये कडजहरू हुन ्। मसभा रयऩोट काडज,
प्रगती रयऩोट, हाजीयी य तिातथ ये कडजहरू, अनश
ु ासन रयऩोट, शबडीमो रयऩोटहरू य कागजातको विद्मत
ु ीम रयऩोटहरू ऩछज न।
“व्मस्क्तगत ऩदहचान हुने” सूचनाहरू बएका शशऺा ये कडज सुयक्षऺत हुनुऩछज ।
व्मस्क्तगत ऩदहचान बन्नारे उलरेखित सूचनाहरू हुन:
 तऩाईंको फचचाको नाभ, अशबबािकको रुऩभा तऩाईंको नाभ िा अन्म ऩारयिारयक सदतमको नाभ




तऩाईंको फचचाको ठे गाना

व्मस्क्तगत ऩरयचम, जततै तऩाईंको फचचाको साभास्जक सुयऺा नम्फय िा विद्माथॉ नम्फय िा

व्मस्क्तगत आचयणहरूको सूची िा अन्म त्मतता सूचना जसरे तऩाईंको फचचा ऩक्का रुऩभा ऩदहचान गनज सफकन्छ।

अशबबािकराई सूचना

एन एच तटे ट शशऺा विबाग िा अन्म तटे ट एजेन्सीहरूरे विद्मारम ये कडजहरू

प्राप्त गनज िा कामभ गनज िा प्रमोग गनज सक्छन। मी एजेन्सीहरूरे तऩाईंको व्मस्क्तगत ऩदहचानको सूचनाहरू गोप्म याख्न विगध
अऩनाउन ऩछज । (विततत
ृ जानकायीको रागी ३४ शसएपआय ३००.६१२ हे नुजहोस )

ऩहुॉच तथा प्रमोग अधधकाय विद्मारम स्जल्रा य अन्म एजेन्सीहरू जसरे विद्मारमराई अनग
ु भन गछज न उननहरूरे व्मस्क्तगत
सूचनाहरूराई गोप्म याख्न य तऩाईंराई तऩाईंको फचचाको ये कडजअनुसाय ऩहुॉच ददनुऩछज । विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई उक्त ये कडज
अनुगभनको अनुयोध गये ऩनछ दढरा सत
ु ती बफना आईइऩी को फैठक अगाडी नै िा तटतथ सुनुिाई (अनुशासन सम्फन्धी सुनुिाई
सभेत) अगाडी य ४५ ददन बन्दा फढी नहुने गरय तऩाईंराई ददनुऩछज । इडी ११०७.०४(डी) अनुसाय तऩाईंको फचचा भुल्माङ्कन िा
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ऩुनभ
ज ूल्माॊकन गरयदै छ बने तऩाईंरे भाग गये भा विद्मारमरे ऩरयऺण ननतजाभा प्रदान गनैऩछज जुन आईइऩी सभूह फैठकको ५
ददन अनघ हुनुऩछज ।

ऩहुॉचको ये कडड
विद्मारम स्जल्रारे आईडडइए २००४ (IDEA 2004) अनस
ु ाय जम्भा गरयएको य याखखएको शशऺा ये कडजहरूभा
तऩाईं य प्रागधकृत कभजचायी फाहे कको ऩहुॉचको ये कडज याख्नुऩछज । मो ये कडजभा व्मस्क्तको नाभ, शभनत, ये कडज प्रमोग गने अगधकाय
ददनुको कायण खुराउन ऩछज ।
एक बन्दा धेयै फ्चाको ये कडड
भात्रऩहुॉच अगधकाय हुन्छ।

कुनै ये कडजभा एक बन्दा धेयै फचचाको

जानकायी बएभा तऩाईंराई आफ्नो फचचाको ये कडजभा

सूचनाको तथानको प्रकायहरूको सूची

विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंरे अनुयोध गये भा विद्मारम स्जल्रारे शैक्षऺक ये कडजहरू जम्भा
गये को, याखेको य प्रमोग गये को तथानहरू य प्रकायहरू फाये को सूची ददनुऩछज ।
तऩाईंको शशऺा ये कडड अनुगभन य ऩुनवड िचाय गने अधधकायभा ननम्न कुयाहरू ऩछड :
 तऩाईंको फचचाको ये कडजको सूचनाहरू प्राप्त गनजको ननस्म्त तऩाईंको उगचत अनुयोधभा, विद्मारमफाट जिाप ऩाउने
अगधकाय।



विद्मारमसॉग तऩाईंको फचचाको ये कडजको प्रनतशरवऩ अनयु ोध गने अगधकाय, मदद तऩाईंरे उक्त ये कडज नऩाएसम्भ
अनुगभन हुने नसक्ने अितथा आएभा।
प्रनतननगधद्िाया ये कडजहरू जाॉच तथा अनुगभन गनज ऩाउने तऩाईंको अगधकाय।

अशबबािकत्त्ि, छुटानाभ तथा सम्फन्ध विचछे द जतता कायणरे तटे ट कानुन रागू बई विद्मारम स्जल्राराई सल्राह ददएको
अितथाभा फाहे क फचचासॉग सम्फस्न्धत सिै ये कडजहरूको अनग
हुन्छ बन्ने
ु भन य ऩन
ु वज िचाय गने अगधकाय आभाफािभ
ु ा
विद्मारमको भान्मता हुनेछ।
शुलक शुल्कको कायण तऩाईंरे आफ्नो ये कडज अनुगभन गने अगधकाय प्रमोग गनज नसक्ने अितथाभा फाहे क अन्म अितथाभा
विद्मारमरे प्रनतशरवऩहरूको रागी केही शुल्क शरनसक्छ।
अशबबािकको अनुयोधभा ये कडडको सॊशोधन आईइऩी २००४ को बाग वि अन्तगजत सॊकशरत य ब्मफस्तथत तऩाईंको फचचाको शशऺा
ये कडजहरूरे फचचाको गोऩननमता य अन्म अगधकायहरू बॊग गये को, गरत बएको बन्ने तऩाईंराई रागेभा तऩाईंरे सूचनाको
ब्मफतथा गने विद्मारम स्जल्राराई सॊशोधनको अनुयोध गनज सक्नुहुनेछ। विद्मारमरे तऩाईंको अनुयोध आएको उगचत सभम
शसभा शबत्र तऩाईंको अनयु ोध अनस
ु ाय ऩरयितनज गने-नगने फाये जानकायी ददनऩ
ु छज ।
सुनुिाईको अिसय

मदद विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको अनुयोध अनुसाय ऩरयितजन गनज अस्तिकाय गये भा तऩाईंराई अस्तिकायफाये
सूचीसूचीत गनऩ
ुज छज य उगचत सभम शबत्र तऩाईंसॉग सुनुिाईको अगधकाय बएको सल्राह ददनुऩछज ।
सुनुिाई प्रक्रिमाहरू

सुनुिाई सॊचारन गने व्मस्क्त सुनुिाईको ननतजासॉग प्रत्मऺ सयोकाय य नयाख्ने व्मस्क्त हुनुऩछज । तऩाईंरे
सुनुिाईको फाये भा सूचना ऩाउने, उऩमुक्त बफषमभा प्रभाण ऩेश गने िफकर सभेत एक िा फदढ व्मस्क्तहरूको सहमोग िा

प्रनतननगधत्ि गने व्मस्क्तको सहमोग ऩाउनुहुनेछ। सुनुिाइको ननणजम उगचत सभम शबत्र य ऩेश बएको प्रभाणको आधायभा हुनु
ऩछज । ननणजमभा प्रभाणहरूको साय य ननणजमको कायणहरू उल्रेख हुनुऩछज । सुनुिाईअनुसाय मदद विद्मारम स्जल्रारे जानकायी सदह
नबइ, गरत बएको िा फचचाको अगधकाय य गोऩननमता बॊग गये को ननणजम फाये भा मसरे जानकायी सॊशोधन गयी तऩाईंराई
शरखखत जानकायी ददनुऩछज ।
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सुनुिाईको ननतजा

मदद सुनुिाईको ननतजाको कायण विद्मारम स्जल्रारे जानकायी सदह नबएको, गरत िा फचचाको

गोऩननमता य अन्म अगधकायहरू हनन गये को भानेभा उसरे विद्मारमरे याखेको ये कडजभा असहभनतको कायण िा जानकायी
भागथको कभेन्ट याख्न ऩाउने अगधकाय फाये सूचीसूचीत गनुऩ
ज छज । उक्त फॉद
ु ाराई विद्मारमरे तऩाईंको फचचाको ये कडज याखेसम्म्भ

त्मसकै भागको रुऩभा याख्नुऩछज । मदद विद्मारम ये कडजको कुनै बाग अन्म कसै सॉग खुरासा गये भा उक्त िमान ऩनन खुरासा
गनुऩ
ज छ।

व्मस्क्तगत ऩदहचान सूचना को िर
ु ासाको रागी अनभ
ु नत

सहबागी एजेन्सीहरूको अगधकायी फाहे क अन्मराई व्मस्क्तगत

ऩदहचान सूचना खुरासा गनज एपइआयवऩए अन्तगजत अविबािको अनुभनत नचादहने य शशऺा ये कडजभा बएको विियण प्राप्त गनुज
जरुयी हुन्छ। तर उल्रेखखत अितथाहरूभा फाहे क, सहबागी एजेन्सीहरूको अगधकायीहरूराई आईइडडए २००४ को आिश्मकता ऩुया
गने उद्मेश्मको रागी व्मस्क्तगत ऩदहचान सच
ू ना खुरासा गनज तऩाईंको अनुभनत चादहदै न।
तऩाईंको िा १८ िषज उभेय ऩग
ु ेको फचचाको अनभ
ु नत त्मसफेरा जरुयी हुन्छ जफ व्मस्क्तगत ऩदहचान सूचना सहबागी एजेन्सी को
अगधकायीहरू िा सॊक्रभणकारीन सेिाका रागी ददईन्छ।
मदद तऩाईंको फचचा तऩाईं यहे को विद्मारम स्जल्राभा नऩने ननजी विद्मारम गईयहे को छ बने व्मस्क्तगत ऩदहचान सूचना
ननजी विद्मारम यहे को य तऩाईं यदहयहे को विद्मारम स्जल्राका अगधकायीहरूराई ददनु अनघ तऩाईंको अनुभनत जरुयी हुन्छ।

सािधानी सूचना तऩाइको विद्मारम स्जल्रारे व्मस्क्तगत ऩदहचान सूचनाको सॊकरन, जम्भा, खुरा, साय नरट गने
अितथाहरूभा गोऩनीमता कामभ गनुऩ
ज छज । हये क विद्मारम स्जल्राभा एक अगधकायी मततो व्मस्क्तगत ऩदहचान सूचना गोप्म

याख्नको रागी स्जम्भेिाय हुन्छ। सिै व्मस्क्त जो व्मस्क्तगत ऩदहचान जानकायी सॊकरन य प्रामोजनको काभ गछज न नमननहरूरे
आईडडइए २००४ (IDEA 2004) य एपइआय वऩ ए अनुसाय गोप्मता सम्फन्ध तटे ट ननती य प्रफक्रमाहरू िाये ननदे शन य तारीभ
प्राप्त गये को हुन्छ। हये क विद्मारमरे सािजजननक अनुगभनको रागी एजेन्सी शबत्र व्मस्क्तगत ऩदहचान जानकायीभा ऩहुॉच बएको
कभजचायीहरूको सूची अद्मािगधक याख्नु ऩछज ।
सूचनाको नास

सॊकशरत, व्मस्क्तगत िा प्रमोग गरयएको व्मस्क्तगत ऩदहचान जानकायी जफ तऩाईंको शैक्षऺक सेिा ददन कामभ

उऩमोगी नबएभा विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई सूचीत गनुऩ
ज छज । उक्त जानकायीराई तऩाईंको अनुयोधभा नरट गनऩ
ुज छज । नास

बन्नारे व्मस्क्तगत ऩदहचान गयाउने जानकायी शायीरयकरूऩभा नरट गनुज बन्ने फखु झन्छ जसरे गदाज सो जानकायी अफ उप्रान्त
व्मस्क्तगत रुऩभा ऩरयगचत नसकोस ्। मद्मवऩ विद्मारम स्जल्रारे विद्माथॉको नाभ, ठे गाना, पोन नम्फय, ग्रेडहरू, हाजीयी
ये कडय्, सहबागी कऺा ऩुया गये को ग्रेड तह, फषज आदद सदहतको तथामी ये कडज याख्नुऩछज ।
अधधकायको तथानान्तयण

एपइआय वऩ ए को ३४ शस एप आय ९९.५(ए) [EERPA in 34 CFR 99.5(a)] अन्तगजतको ननमभ

अनुसाय १८ फषज उभेय बएका विद्माथॉभा अशबबािकको शशऺा ये कडज सम्फन्धी अगधकाय तथान्तयण हुन्छ।
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उजुयी प्रक्रिमा

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फारफाशरकाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११२१ (Ed 1121)
तटे ट शैक्षऺक एजेन्सीको कभजचायीरे साभान्म तटे ट उजुयीराई ६० ददन शबत्र सभाधान गनुज ऩछज , सभम शसभा उगचत रुऩभा िढाउन
नसफकएभा, अगधकृतरे भहत्त्िऩण
ू ज प्रफक्रमा सन
ु ि
ु ाईराई (सभाधान फैठक िा भध्मतथता फाट सभाधान हुन नसकेभा) सन्
ु नैऩछज य

मस ऩुस्ततकाको सभाधान प्रफक्रमाभा व्मख्मा गये अनुसाय सुनुिाई अगधकृतरे तऩाईं िा विद्मारम स्जल्राको अनुयोधभा सभम
शसभा नफढाए सम्भ, घोषणा अिगधको ४५ ददन शबत्र शरखखत ननणजम ददनैऩछज । तटे ट उजुयी य फाॉकी यहे को प्रफक्रमा उजयु ी
सभाधान य सुनुिाई प्रफक्रमाहरू विततत
ृ रूऩभा तर उल्रेखखत छ।
फाॉकी प्रक्रिमा सन
ु ि
ु ाई य उजयु ी फीचको पयक फाॉकी प्रफक्रमा सन
ु ि
ु ाई य उजयु ी को रागी पयक पयक प्रफक्रमाहरू छन। तऩाईं,
एउटा सॊतथा िा व्मस्क्तगत विद्मारम स्जल्रारे फचचाको विशेष शशऺा अगधकाय हनन ् गर्मो बनेय शरखखत उजुयी दताज गनज
सक्नुहुनेछ। तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रारे भात्र फाॉकी प्रकुमा सुनुिाईको दताज गनज सक्छन जुन अऩाङ्ग फचचाको ऩरयचम,
भूल्माॊकन िा शैक्षऺक ऩदतथाऩना शुरु िा ऩरयितजन गने प्रतताि िा अगधकाय सम्फन्धी हुन्छ िा फचचाराई ददएको नन:शुल्क
उऩमक्
ु त सािजजननक शशऺा (एप ए वऩइ) को प्रािधानभा हुनेछ।
उजुयी दताड उजुयीभा ननम्न कुया हुनैऩछड :
१. आईडडइए २००४ (IDEA 2004) को आिश्मकता विद्मारमरे उल्रघॊन गये को फॉद
ु ा
२. उक्त फॉद
ु ा आधारयत तथ्म ,

३. उजयु ी दताज गने व्मस्क्तको सम्ऩकज जानकायी य हतताऺय य
४. मदद विशेष फचचा सम्फस्न्धत उरॊघन को दािी बएभा ,
क. फचचाको नाभ य ठे गाना

ख. फचचा ऩदढयहे को विद्मारमको नाभ

ग. घयिाय विदहन फचचा िा मि
ु ाको हकभा, उऩरब्ध सम्ऩकज ठे गाना य ऩदढयहे को विद्मारमको नाभ
घ. फचचाको सभतमाको प्रकृनत य सो सभतमासॉग सम्फस्न्धत तथ्मको व्माख्मा य;
ङ. उजुयी दताज उजुयी गने ऩऺराई उऩरब्ध सभमसम्फन्धी प्रततावित सभाधान प्रतताि

उजुयी दताज बएका बन्दा एक फषज अनघ सम्भ बएको उल्रघॊनको दािीको हकभा भात्र रागू हुन्छ।
उजुयी दताज गयाउने:

शशऺा अगधकायी (Commissioner of Education)

एन.एच. तटे ट शशऺा विबाग (N.H.State Department of Education)
१०१ प्रीजान्ट स्तिट (101 pleasant street)

कन्कडज, एनएच०३३०१ (Concord, NH03301)
उजुयीकताजरे न्मू ह्माम्ऩसामय शशऺा विबागभा उजुयी दताज गने सभमभा विद्मारम स्जल्राराई िोद्माथज ददनुऩछज । मो ननमभको
अऩिादहरू छन ्। मी अऩिादहरूका फाये भा थऩ जानकायी प्राप्त गनज चाहनुहुन्छ बने, न्मू ह्माम्ऩसामय शशऺा विबाग, विशेष
शशऺा व्मूयोभा सम्ऩकज गनह
ुज ोस।

नोट:
मदद प्राप्त बएको शरखखत उजुयीको फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाई िा विविध भुद्धाहरूभध्मे एक बए सुनुिाईको भुद्दा
ऩनन हो बने तटे टरे सुनुिाई सभाप्त नबएसम्भ सुनुिाई हुने बागराई थानत याख्नऩछज । तय सुनुिाई नहुॉने बाग तुरुन्त
तटे ट उजुयी सभम शसभा य प्रफक्रमाभा सभाधान गनुऩ
ज छज । मदद उजुयीभा उठाएको ननणजम ऩदहरे नै सुनुिाई बईसकेको हो
बने सुनुिाईको ननणजम भान्म हन्छ। मसफाये एन एच तटे ट शशऺा विबागरे उजुयीकताजराई जानकायी गयाउनुऩछज ।
विद्मारम स्जल्रारे सुनुिाईको ननणजम रागू गनज नसकेको दािी उजुयी हो बने एन.एच. शशऺा विबागरे सभाधान
गनजऩछज ।
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उजयु ी प्रक्रिमाहरू
१. अशबबािक, सॊतथा िा अको तटे टको व्मस्क्तफाट उजुयी प्राप्त बएऩनछ एन एच तटे ट शशऺा विबागको बफशेष शशऺा व्मुयोभा
यहे को उजुयी कामाजरमरे उजुयीको अध्ममन गछज ।

२. मदद उक्त विषमहरू उजुयी प्रफक्रमाको रागी सुहाॉउदो छ बने:

क. एक असॊरग्न अनुसन्धानकताजराई खटाइनेछ जसरे असॊरग्न अनुसन्धान गनेछ, जसको एक बाग विद्मारम स्जल्राभा
ऩनन गनज सफकनेछ।

ख. विद्मारम स्जल्राको विशेष शशऺा ननदे शकराई जानकायी कर गरयन्छ य उजुयी दताज बएको बनननेछ य मसभा कसरे
ग.

उजुयी गये को य उल्रेख बएको तटे ट ननमभािरीहरू फताईनेछ।

अशबबािक य विद्मारम स्जल्रा दि
ु ैराई एक ऩत्र ऩठाई अनुसन्धानकताजको नाभ, उजुयी ऩत्रको प्रनतशरवऩ य कुन-कुन

तटे ट य/िा सॊघीम ननमभहरू रागू हुन्छ सोको जानकायी ददईनेछ।
३.

उजुयी गने व्मस्क्तराई विषमहरूराई सॊऺेऩीकयण गदाज बएको असुद्गधहरूराई सचमाउने अिसय ददईनेछ जुन थऩ सूचनाहरू
शरखखत िा भौखखकरूऩभा ऩेश गनज सफकन्छ।

४.

अनुसन्धानकताजरे सिै उऩमोगी सूचनाहरू जततै शैक्षऺक ये कडजहरू, तऩाईं य विद्मारम स्जल्रा अगधकायीहरूको य कभजचायीको

अन्तयिाताजहरू हे नेछन जसरे तथ्म ऩत्ता रगाउन भद्दत गछज । अनुसन्धान सफकएऩनछ अनुसन्धानकताजरे एन.एच. तटे ट
शशऺा विबागभा एक शरखखत प्रनतिेदन ददनेछ।
५.

एन एच तटे ट शशऺा प्रफक्रमा सम्फन्धी जानकायी तऩाईं रगामत अन्म चासो याख्नेहरू जततै अशबबािक तारीभ य सच
ू ना
केन्र, िचाउ य ऩैयफी एजेन्सीहरू, असॊरग्न िसोिास केन्रराई ऩुर्माउनु ऩछज ।

६. शशऺा उऩामुक्तरे ननणजमहरू हे येय गनजऩने केही सुधायका काभहरू बएना सो तम गने य ननदे श गने काभ गछज । आमुक्तरे

ननणजम हतताऺय गछज । एन.एच तटे ट शशऺा विबागरे उजयु ी प्राप्त गये को िढीभा ६० ददन शबत्र ननणजम ददइसक्नऩ
ु छज । ननणजम
दढरो हुने केही अऩिादका अितथाहरूभा विबागरे सभम शसभा रम्ब्माउन सक्छ।

७. एन.एच तटे ट शशऺा विबागरे प्रबािकायी ननणजम कामाजन्िमनको रागी प्रफक्रमाहरू चाल्नुऩछज मसभा प्राविगधक सहमोग कामज
िहश, अनुभनत गने कामज आदद ऩछज ।

८. मदद कुनै सभूहराई ननणजम गचत्त नफझ
े ा फझ
ु भ
ु ाएको शभनतरे १० ददन शबत्र ऩुनयािेदन अनयु ोध गनज सक्छन। ऩन
ु यािरोकन
गने-नगने तम गनुऩ
ज छज य उऩमक्त

बए ऩुनयािरोकन गरय अस्न्तभ ननणजम गनुऩ
ज छज । अझै कुनै सभूहराई गचत्त नफुझभ
े ा

फाॉकी यहे को प्रफक्रमा सुनुिाई दताज िा इडड २०० (Ed 200) अनुसाय अवऩर गनज सक्छन।

९. एन एच तटे ट शशऺा विबाग उजुयी अगधकृतरे रयऩोटज अध्ममन गछज न ताफक मसरे केही उल्रघॊन गये को नहोस। त्मस ऩनछ
उजुयी अगधकृतरे आईडडइए २००४ (IDEA 2004), तटे ट सॊघीम ननमभहरू य अनुसन्धानकताजरे ऩत्ता रगाएको

तथ्मको

आधायभा ननणजम ददनेछ। रयऩोटरे तटे टको अस्न्तभ ननणजमको रागी कायणहरू दे खाउॉ छ।
१०. जफ एन एच तटे ट शशऺा विबागरे

उऩमुक्त सेिा ददन असभथज बएको भान्दछ मसरे फक त आगथजक सहामता िा फचचाको

आिश्मकता अनस
ु ाय सध
ु ारयएको कामज गछज य अऩाङ्ग फारफाशरकारे उऩमक्
ु त सेिाहरू ऩाएका छन ् बन्ने ऩक्का गछज ।

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
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फैकस्लऩक वििाद सभाधान
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरुहरू – इडी ११२२ (Ed 1122)

अशबबािक य विद्मारम स्जल्रारे सॊबि बएसम्भ कभ तनािभा अअनुभनत सभाधान गनऩ
ुज छज । जफ तऩाईंसॉग विधारम
स्जल्रासॉग को सयोकाय िा अनुभनत हुन्छ तफ सॊबि बएसम्भ तल्रो प्रशासननक तहभा नै सभाधान गनऩ
ुज छज । मदद मो सॊबि
नबएभा औऩचारयक फैकस्ल्ऩक वििाद सभाधानको तरयकाहरू जततै भध्मतथता िा तटतथ कन्पये न्स आदद उऩरब्ध तरयकाहरू
हुन। विद्मारम स्जल्रारे प्रफक्रमा विकास गनज सक्छ जसरे तऩाईं य विद्मारम स्जल्राराई भध्मतथता प्रकुमा प्रमोग नगनज,
बेटघाट गनज उऩमुक्त सभम य तथानभा तऩाईंको व्मस्क्तगत य ऩेशागत चासो नबएकासॉग बेट गयाउन आददको व्मितथा गनज
सक्छ। मदद नम फैकस्ल्ऩक तरयकाहरू उऩमक्
ु त य सपर नबएभा कुनै ऩनन सभह
ू रे सन
ु ि
ु ाई उजयु ी दताज गनज सक्छ।
आईइऩी भध्मतथताभध्मतथकताड

अनुभनतभा ऩुग्न असपर सभूहहरूराई भद्दत गनज एन एच तटे ट शशऺाविबागरे तारीभ प्रप्त

आईइऩी भध्मतथताभध्मतथकताजहरूराई ददनेछ। अशबबािक य विद्मारम स्जल्रा दि
ु ै आईइऩी भध्मतथकताजयाख्न सहभत हुनुऩछज ।
आईइऩी भध्मतथकताज शशऺा विबागरे ददएको नन्शुल्क सेिा हो।
तटतथ कन्पेये न्स

विद्मारम स्जल्रा य तऩाईंराई उऩरब्ध एक उऩाम तटतथ कन्पेये न्स हो। मो एक तिमॊसेिी मोग्म प्रफक्रमा हो

जसराई तारीभ प्राप्त ऩेशागत (तटतथ ) भध्मतथकताज दि
ु ै ऩऺ भान्न िा खाये ज गनज सक्छन। अशबबािकरे उननहरूको फचचाको
विद्मारम स्जल्रारे एन एच तटे ट तटतथ कन्पेये न्सहरू एन एच तटे ट शशऺा विबागरे ददएको नन्शुल्क सेिा हो। थऩ
जानकायीको रागी न्माम तथा सन
ु ि
ु ाई कामाजरमभा (६०३) (२७१)–२२९९ भा सम्ऩकज गनजहोस।
विद्मारमको स्जल्रारे तऩाईं य बफद्माम फीच, आईडडइए २००४ (IDEA 2004) अन्तगजतको बफषमहरू जसरे उजुयी गनुज अनघ नै
यहे का विशेष शशऺा प्रफक्रमा, वििाद सभाधान गनज भध्मतथता उऩरब्ध

गयाउनऩछज । तसथज तऩाईंरे प्रफक्रमा सुनुिाइको रागग

प्रफक्रमा सुनुिाई उजुयी ददनुबमो िा ददनुबएन बने ऩनन भध्मतथता आईडडइए २००४ (IDEA 2004) अन्तगजत उऩरब्ध हुन्छ।
भध्मतथता प्रफक्रमारे ननम्न प्रफक्रमाहरू ऩयु ा गनऩ
ुज छज :


विद्मारमको स्जल्रा य तऩाईज तिमॊसेिी हुनऩ
ु छज ।



तऩाईंको फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाई अगधकाय इन्काय िा दढरा गनज होईन िा आईडडइए २००४ (IDEA 2004) अन्तगजतको
तऩाईंको अगधकाय इन्काय गनज होईन; य



प्रबािकायी भध्मतथता विगधभा दऺ तटतथ भध्मतथताभध्मतथकताजफाट गरयनेछ।

विद्मारम स्जलरा

मदद भध्मतथता प्रफक्रमा छाननएको छै न बने विद्मारम स्जल्रारे वििाद सभाधानको प्रफक्रमाहरू विकास गनज

सक्छ जन
ु तऩाईंको विद्मारमराई ददईन्छ। विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई वििादको ननकासभा व्मस्क्तगत य ऩेशागत चासो
नबएको उऩमुक्त सभम य तथानभा बेट्न व्मितथा गनज सक्छ:


जो उऩमुक्त िैकस्ल्ऩक वििाद सभाधान अॊग िा अशबबािक सूचना केन्र िा साभुदानमक अशबबािक श्रोत केन्र न्मू
ह्माम्ऩऩसामयसॉग सॊझौताभा छ; य



जसरे तऩाईं राई भध्मतथता प्रफक्रमाको पाईदा फताएय सो प्रमोग गनज प्रोत्साहन ददन्छ।

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
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न्मू ह्माम्ऩसामय तटे ट शशऺा विबाग
मोग्म

भध्मतथताभध्मतथकताज

न्मू ह्माम्ऩसामय तटे ट शशऺा विबागरे मोग्म भध्मतथताभध्मतथकताजहरू य विशेष शशऺा य

सम्फन्धी

ननमभहरू

थाहा

बएकाहरूको

भध्मतथताभध्मतथकताज तटतथ, चरयत्र य क्रभबॊग रुऩ छान्दछ।

सच
ू ी

याख्छ।

एन

एच

शशऺा

विबागरे

एन एच शशऺा विबाग भध्मतथता प्रफक्रमाको खचजको रागी स्जम्भेिाय हुन्छ जसभा फैठक खचज सभेत ऩछज । भध्मतथता प्रफक्रमाभा
हये क फैठक दि
ु ै ऩऺको ननस्म्त उऩमुक्त तथान य सभमभा हुनऩछज ।
मदद तऩाईं य विद्मारम स्जल्रारे भध्मतथता प्रफक्रमाफाट सभाधान सदहतको कानुनी रुऩभा फागधएको अनभ
ु नत गनऩ
ुज छज जसभा:



भध्मतथता प्रफक्रमाको क्रभभा बएका छरपरहरू मोग्म यहन य कुनै ऩनन सािजजननक िा फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाईभा प्रमोग
नगने बन्ने उल्रेख हुनेछ; य
तऩाईं य विद्मारम स्जल्राको प्रनतननगध जससॉग अगधकाय हुन्छ दि
ु ैरे हतताऺय गये को हुनेछ।

शरखखत, हतताऺरयत भध्मतथता सॊझौता तटे ट अदारत (तटे ट कानन
ु अनस
ु ाय मतता भद्
ु धा हे ने अगधकाय छ ) य सॊमक्
ु त

याज्मको स्जल्रा अदारतभा मोग्म पैसरा हुनेछ। भध्मतथता प्रफक्रमाको सभमभा बएको फहशहरू अनुभनत बए मा नबए ऩनन
माग्म यहनेछ। सॊघीम अदारत िा आइडडइए २००४ (DEA 2004) सहमोग प्राप्त गने तटे ट अदारतको कुनै ऩनन फहशहरू बावि
सुनुिाईको रागी िा सािजजननक सुनुिाईभा प्रभाणको रुऩभा ऩेश गरयनेछैन।
भध्मतथताभध्मतथकताडको तटतथता



भध्मतथताभध्मतथकताज:

तटे ट शैक्षऺक एजेन्सीको काभदाय हुदै न जो फचचाको शशऺा य हे यविचायभा सॊरग्न छ। भध्मतथकताजको उद्मेश्मभा
फाखझनेगरय व्मस्क्तगत िा ऩेशागत चासो हुनुहुदै न; य
प्रबािकायी भध्मतथता विगधभा तारीभ प्राप्त विशेष शशऺा कानुन य ननमभहरूको ऻान बएको य तटतथ हुनुऩछज ।

कुनै व्मस्क्त जो अन्मरुऩभा भध्मतथताभध्मतथकताजको रुऩभा मोग्म छन ् तय एजेन्सीरे भध्मतथताभध्मतथकताजको रुऩभा ऩैसा
ददए ऩनन तटे ट एजेन्सी िा विद्मारम स्जल्राको काभदाय बने हुनेछैन।

उजुयी गनडको राधग उधचत प्रक्रिमा
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११२३ (Ed 1123)

अऩाङ्गहरूको शशऺाको राधग न्मू ह्माम्ऩसामय ननमभहरू प्रक्रिमाको राधग साभान्म सूचना

तऩाईं अथिा स्जल्रा विद्मारमरे

तऩाईंको िचचाको ऩरयचम, भल्
ू माॊकन, य शैक्षऺक ऩदतथाऩना य िचचारे शभरेभा शरन ऩाउने ननशुल्क शशऺा व्मितथा (FAPE)

ऩरयितजन गनज चाहे भा य तऩाईंराई गचत्त नफुझभ
े ा तऩाईंरे एक उजुयी गनज सक्नुहुनेछ। सुनि
ु ाई प्रफक्रमाको सभम अिगध बने ३०
ददनको प्रतताि सभम बन्दा फाहे कको ४५ ददन हुने। अशबबािकरे सुनुिाईको रागग आग्रह गये भा स्जल्रा विद्मारमरे सभाधान
फैठकको रागग प्रतताि गनुऩ
ज नेछ।

विगत २ िषज शबत्रभा तऩाईंरे अथिा स्जल्रा विद्मारमरे थाहा ऩाएको कुनै ऩनन उल्रघॊनको प्रभाखणत गये य य तऩाईंरे एक
उजयु ी गनज सक्नह
ु ु नेछ। मदद तऩाईं एकतपी ऩदतथाऩनाको खचज फपताज ऩाउन चाहनह
ु ु न्छ बने एकतपी ऩदतथाऩनाको ९० ददन
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शबत्र एक आग्रह दताज गनुऩ
ज नेछ।
मदद तऩाईंरे सभमभै उजुयी दताज गनुज बएन बने भागथ ददइएका सभमये खा रागू हुनेछैन फकनकी विद्मारम स्जल्रारे्
 भख्
ु म रुऩभा मसरे उजयु ीभा दे खाएको सभतमाराई सभाधान गये को गरत प्रनतननगधत्ि गनज सक्छिा,


आईडडइए २००४ अनुसाय तऩाइंराई ददनुऩने जानकायी नददने,

विद्मारमरे तऩाईंराई नन्शुल्क य कभ खचजराग्ने कानुनी य अन्म उऩमुक्त सेिाहरू फाये तऩाईंरे भागेभा िा विद्मारमरे िा
तऩाईंरे उजयु ी दताज गये भा जानकायी ददनऩ
ु छज ।

प्रक्रिमा उजुयी (Due Process Complaint) दताड

प्रफक्रमा सुनुिाइको प्रतताि गनजको रागग तऩाईं अथिा स्जल्रा विद्मारमरे अको सभूहको विऩऺभा उजुयी दताज गये को हुनुऩछज ।
त्मो उजुयी तर ददइएको अनस
ु ाय य गोप्म हुनऩ
ु छज ।
तऩाईं अथिा स्जल्रा विद्मारम जसरे उजुयी दताज गये को बएऩनन एक प्रनतशरवऩ एन.एच.याज्म शैक्षऺक विबागराई फुझाउनुऩनेछ।
उजुयी दताज नगये सम्भ सुनुिाई प्रफक्रमा अनघ फढ्नेछैन।
प्रफक्रमा उजुयीभा हुनु ऩने कुयाहरु्
१) फचचाको नाभ
२) फचचाको फासतथान

३) फचचाको तकूरको नाभ
४) मदद फचचा घयफाय विहीन बएभा फचचाको सम्ऩकज सच
ू ना, फचचाको तकूरको नाभ
५) सभतमाको फकशसभको खुरासा गये य य आग्रह गरयएको य नभाननएको विषम य सभतमा; य
६) तऩाईं य विद्मारम स्जल्राराई थाहा बएको य उऩरब्ध प्रततावित सभाधान

प्रक्रिमा उजयु ी (Due Process Complaint)
प्रफक्रमाउजयु ीराई अनघ फढाउनको ननस्म्त त्मसराई ऩमाजप्त भानननऩ
ु छज । प्रफक्रमा
सुनुिाई प्राप्त गने ऩऺरे सुनुिाई प्रफक्रमारे भाथी उल्रेखखत भाऩदण्ड ऩुया गये को छै न बन्ने विश्िास गये को अितथाभा, प्रफक्रमा
सुनुिाई प्राप्त गने व्मस्क्त (तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रा) रे प्रफक्रमा सुनुिाई प्राप्त गये को १५ ददन शबत्र सुनुिाई अगधकायी य

अन्म ऩऺराई शरखखत रूऩभा जानकायी नददएसम्भ, प्रफक्रमा सुनुिाईराई भान्म भानननेछ (भागथ उल्रेखखत भाऩदन्ड ऩुया गये को
भाननएको)।

सूचना प्राप्त गने ऩऺ (तऩाई िा विद्मारम स्जल्रा) रे सूचना प्राप्त गये को ५ ददन शबत्र प्रफक्रमा सुनुिाई अऩर्माप्त बएको

भानेभा, सुनुिाई अगधकायीरे प्रफक्रमा सुनुिाइरे भागथ उल्रेख गये को भाऩदण्ड ऩुया गये को छ-छै न सो ननणजम गये य, तुरुन्तै तऩाईं
य विद्मारम स्जल्राराई शरखखत रूऩभा जानकायी गयाउनु ऩछज ।
मदद कुनै ऩनन ऩऺरे सुनुिाई अनुयोध गये भा सूचनारे अनुयोधको अनुशासन ऩरृ ठबशू भ ऩनन उल्रेख गनऩ
ुज छज ।
अशबमोगभा ऩरयितडन



तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रारे अशबमोगभा ऩरयितजन गनज सक्नेछन ्:

मदद अको सभूहरे ऩरयितजनको अनुभोदन शरखखत रुऩभा गये य सभाधान फैठकद्िाया सुनुिाई, तर उल्रेख गरयएको छ,
िा
उगचत सुनुिाई शुरु हुनुबन्दा अगाडड ऩाॉच ददनबन्दा दढरा नगरय सुनुिाई प्रभख
ु रे ऩरयितजनको रागग अनुभनत ददएभा।
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मदद उजुयी गने ऩऺ (तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रा) रे अशबमोगभा ऩरयितजन गये भा सभाधान फैठकको रागग सभमये खा उजुयी
प्राप्त गये को ऩन्र ददन शबत्रभा य सभाधानको सभमािगध उजयु ी प्राप्त गये को ३० ददन शबत्रभा पेयी शुरु हुन्छ य ऩरयिनतजत उजयु ी
ददन शभल्छ।
प्रक्रिमाको उजुयी (Due Process Complaint) को राधग विद्मारम स्जलराको प्रनतक्रिमा मदद विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई
शरखखतरूऩभा ऩि
ू ज सच
ू ना (डब्रवु ऩएन) तऩाईंको उजयु ीभा उल्रेखखत विषमिततक
ु ा ननस्म्त नऩठाएभा उजयु ी प्राप्त बएको दश ददन
शबत्रभा तऩाईंराई स्जम्भेिायी ऩठाईनेछ जसभा ननम्न कुयाहरू उल्रेखखत हुन्छन ्:–
फाॉकी शसकामत जागत
ृ गनज
 फकन विद्मारम स्जल्रारे प्रतताि गछज िा अतिीकाय गछज सोको व्माख्मा गछज ;
 अकै विकल्ऩको व्माख्मा तऩाईंको फचचाको छुट्टै शशऺा कामजक्रभ सभूहरे विचाय गछज य फकन ती योजाई अतिीकाय
गयीए;
 प्रत्मेक भूल्माॊकन प्रफक्रमाकोेे व्माख्मा फक्रमाकराऩ प्रतताि गनज य अतिीकाय गनजको रागग विद्मारम स्जल्रारे प्रमोग
गये को विियण; य
 अन्म कुयाहरूको ब्माख्मा गछज जुन विद्मारम स्जल्राको फक्रमाकराऩ प्रतताि य अतिीकाय कोरागग उगचत हुन्छ।
भागथका कुयाहरूराई सूचना उऩरब्ध गयाउॉ छ य विद्मारम स्जल्रातऩाईंको फाॉकी प्रफक्रमाको सुनुिाई अऩमाजप्त बएको ननस्श्चत
गनजको रागग अिरुद्ध गदै न।
फाॉकी प्रक्रिमाको सुनुिाईको राधग अशबबािकको दानमत्ि जफ तऩाईं फाॉकी प्रफक्रमाको सुनुिाईको प्राप्त गने सभूहको रुऩभा
हुनुहुन्छ। विद्मारम स्जल्रा िा अन्म सभह
ू द्धाया दाखखर गरयन्छ। तऩाईंराई विद्मारम स्जल्रा िा अन्म सभह
ू को रागग
शसकामतका विषमहरूभा विशेष स्जम्भेिायी ददईन्छ।
फाॉकी प्रक्रिमाको सुनुिाईको राधग शबन्दै आग्रहहरू आई.डड.ई.ए. २००४ को सॊमुक्त ननणजमहरूको बागको कामज ऩद्धनत सॊयऺक
बागभा केही छै न। ९घ द्ध ऋॉच ् ) य तऩाईंराई छुट फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाईको रागग दताज गनजफाट योक्न सक्नेछ जुन विषमिततु
ऩदहल्मै सन
ु ि
ु ाईको रागग दताज बैसकेका छन ्।
नभन
ू ा पायभहरू एन.एच.याज्मको शशऺा विबागरे नभन
ू ा पायभहरूको विकास गये को छ जन
ु तऩाईंहरूराई फाॉकी प्रफक्रमाको
सुनुिाई य तटे ट अशबमोग दताज गनज भद्दत गछज , जुन तऩाईंहरूरे फचचाको विद्मारमभा सम्ऩकज गरय प्राप्त गनज सफकनेछ।
एन.एच.
तटे ट
शशऺा
विबाग
१०१
रयरजेन्ट
स्तिट
कनकडज
एन.एच.
०३३०१
िा
विबागको
िेिसाइट
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm भा ऩाईन्छ। तऩाईंराई नत नभूना पायभहरू प्रमोग
गनज जरुयी छै न। तऩाईंहरू मो पायभ िा अन्म उगचत पायभहरू प्रमोग गनज सक्नु हुनेछ। फाॉकी प्रफक्रमाको सुनुिाई िा याज्म
सुनुिाईको रागग आिश्मक सूचनाहरू सॊरग्न हुनु ऩनेछ।
भध्मतथता
विद्मारम स्जल्रारे तऩाईं य विद्मारम स्जल्राफीच कुया शभराउनको रागग आईडडइए २००४ (IDEA 2004) अन्तगजत
भध्मतथताभध्मतथकताज सभतमाको फकशसभ हे यी उऩरब्ध गयाउनऩ
ु छज । तऩाईंरे उजयु ी दताज गयाएऩनन िा नगयाएऩनन वििाद
शभराउनको रागग भध्मतथताभध्मतथकताज उऩरब्ध गयाईन्छ।
भध्मतथता कताडको भाऩदण्डहरू
 तऩाईंको य विद्मारम स्जल्राको रागग ननतशुल्क हुनेछ;
 आइडडइए २००४ अन्तगजतकोतऩाईंको सुनुिाईको कुनै ऩनन अगधकाय नददन िा दढरा गयाउन होइन य अन्म अगधकाय
नददन ऩनन होइन।
 भध्मतथताको काभ एक मोग्म तटतथ तारीभ प्राप्त भध्मतथताभध्मतथकताज द्धाया गयाईने छ।
एन.एच. तटे ट शशऺा विबागसॉग ऻान बएको, मोग्म, ननमभहरू थाहा बएको य विशेष शशऺा शरएको भाननसहरूसूचीभा छ।
भध्मतथताकताजहरू सफक्रम, ननरऩऺ, क्रभबॊग य चफक्रम रुऩभा छाननने छन ्। भध्मतथताको शुल्क बने एच.एन. तटे ट शशऺा
विबागरे व्महोने छ।
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भध्मस ्थकताडको तटतथता भध्मतथकताजभध्मतथकताज:
 भध्मतथताभध्मतथकताज याज्म शशऺा एजेन्सीको काभदाय य तऩाईंको फचचाको हे यचाह गने व्मस्क्त हुनुहुॉदैन; य
 भध्मतथकताजको उद्दे श्मातभक काभकािाजहीसॉग फाखझने फकशसभको व्मस्क्तगत तथा व्मिसानमक रूची बएको हुनुहुॉदैन।
भध्मतथताभध्मतथकताज फनेय छाननने व्मस्क्त स्जल्रा विद्मारमको काभदाय हुनुहुॉदैन फकनबने उसराई एजेन्सी अथिा स्जल्रा
विद्मारमरे भध्मतथताभध्मतथकताजको रुऩभा ऩैसा ऩाएको हुन्छ।
भध्मतथताभध्मतथकताज प्रफक्रमाको हये क फैठक तऩाईं य विद्मारम स्जल्राराई ऩामक ऩने ननस्श्चत सभमभा य तोफकएको ठाउॉ भा
गनुज ऩछज ।
मदद तऩाईं य स्जल्रा विद्मारमरे
भध्मतथताभध्मतथकताज प्रफक्रमाफाट नै सभतमाको सभाधान गये भा दि
ु ै सभूह कानूनी
सम्झौताभा फागधनु ऩनेछ जसरे:
 भध्मतथता प्रफक्रमाभा बएका सिै फहसहरू गोप्म हुनु ऩछज य कुनै फेरा ऩनन विद्मारमको रुऩभा प्रमोग गनज ऩाईदै न; य
 तऩाईंरे हतताऺय गये ऩनन स्जल्रा विद्मारमको एक प्रनतननगधरे ऩनन जा सॉग विद्मारम स्जल्रा फागधनेछ ऩनन
हतताऺय गनुज ऩनेछ।
अस्ख्तमाय अगधकायीको अदारतभा (मस प्रकायको भद्
ज ो ननस्म्त याज्मद्िाया अगधकाय ऩाएको अदारत) िा सॊमक्
ु दा भाशभरा हे नक
ू त
याज्मको स्जल्रा अदारतभा एक शरखखत, हतताऺरयत भध्मतथता सम्झौता ऩत्र रागू गनज सफकन्छ)
प्रक्रिमा फाॉकी उजयु ी य सन
“अनुसाशनको कायण अन्तयीभ िैकस्ल्ऩक
ु ि
ु ाई बफचायाधधन अिधधभा फ्चाको ऩदतथाऩना
ऩदतथाऩनभा” बएको फेराभा फाहे क तऩाईंको फचचा ऩदहराकै शशऺा प्रफक्रमाभा हुनुऩछज । मदद सुनुिाई प्रफक्रमारे एक तऩाईंको
फचचाराई सािजजननक विद्मारमभा बनाज गनज आिेदन ददएको छ बने तऩाईंको फचचा तऩाईंको अनुभनतभा सािजजननक
विद्मारमभा सन
ु ि
ु ाई नसफकए सम्भराई सािजजननक विद्मारमभा ऩठाइनऩ
ु नेछ।

मदद प्रफक्रमा उजुयीभा आइ.डड.इ.ए. २००४ को बाग शस अन्तगजत तऩाईंको फचचाको फढ्दो उभेयभा प्रायस्म्बक हे यचहाय अन्तगजतका
प्रायस्म्बक सेिाहरू िा तऩाईंको फचचा ३ िषज रागेको कायण, तऩाईंको फचचारे प्राप्त गदै आएको प्रायस्म्बक सहमोगहरू तऩाईंको
विद्मारम स्जल्रारे प्रदान गरययहनु नऩने बएको कुया सॊरग्न छ बने। मदद तऩाईंको फचचा आइडडइए २००४ अन्तगजत असऺभ
भाननमो य फचचारे विशेष शशऺा तथा सम्फस्न्धत सेिाहरू ऩदहरो ऩटक प्राप्त गनजको ननस्म्त तऩाईंरे सहभनत ददनुबएको छ बने,
बफचायागधन ननतजाहरू अनघफढ्दै गदाज, विद्मारम स्जल्रारे वििादभा नयहे का (तऩाईं य विद्मारम स्जल्रा सहभत बएको) सफै
विशेष शशऺा तथा सम्फस्न्धत सेिाहरू प्रदान गनुऩ
ज छज ।
सभाधान फैठक सुनुिाई प्रफक्रमाशुरु हुनु बन्दा अगाडड तऩाईंको उगचत शसकामतको सूचना प्राप्त बएको ऩन्र ददन शबत्रभा
विद्मारम स्जल्रारे एउटा प्रततावित फैठक याख्नु ऩनेहुन्छ जसभा तऩाईं उगचत सदतमहरू िा आईइवऩ को सदतमहरूको सभूह
जो उगचत शसकामतको तथ्म ऩत्ता रगाउन विशेष ऻान बएको सदतमहरू हुन्छन ्। फैठकभा:
 विद्मारम स्जल्राको प्रनतननगध सहबागी हुनु ऩनेछ। जसरे तकूर विद्मारमको ऩऺभा ननणजम गने अगधकाय ऩाएका
हुन्छन ्।
 िफकरद्धाया तऩाईंहरूराई साथनरगे सम्भ विद्मारम स्जल्राको िफकर सहबागी हुनुहुॉदैन।
फैठकको उद्दे श्म तऩाईंको रागग नतम्रो उगचत शसकामतको िाये भा य तथ्म य शसकामतको िाये भा छरपर गनुज हो फकनबने
विद्मारम स्जल्रासॉग िादवििाद अन्त्म गने अिसय हुन्छ।
सभाधान फैठक आिश्मक हुॉदैन मदद्
 विद्मारम स्जल्रा फैठक त्माग्न शरखखत सहभत बएभा
 तऩाईं य विद्मारम स्जल्रा भध्मतथता प्रफक्रमा प्रमोग गनज सहभत बएभा
सभाधान सभम
उगचत सुनुिाईको शसकामत प्राप्त बएको नतस ददन शबत्रभा मदद विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको सन्तुस्रटको रागग शसकामतको
सभाधान नगये भा (सभाधान प्रफक्रमाको रागग सभम शबत्रभा) उगचत सन
ु ि
ु ाई हुन सक्नेछ।
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अस्न्तभ ननणजमको रागग ४५ ददनको सभम सीभा सभाधान सभमको ३० ददनको सभम सफकएऩनछ शुरु हुन्छ। मदद उगचत प्रमत्न
फनाएऩनछ य ती प्रमत्नहरू प्रभाखणत गये ऩनछ विद्मारम स्जल्रा सभाधान फैठकभा सहबागगता हुने छै न य विद्मारम स्जल्रा
सभाधान सभमको ३० ददनको अन्त्मभा सुनुिाई प्रभुखराई आग्रह गयी तऩाईंको उगचत शसकामत हटाउन सक्छ। तऩाईं य
विद्मारम स्जल्रा दि
ु ैरे सभाधान प्रफक्रमाराई छोड्न यास्ज बएको खण्डभा फाहे क, सभाधान फैठकभा तऩाईं हास्जय हुन नसक्नुरे
सम्झौता प्रफक्रमा य प्रफक्रमा सन
ु ुिाईभा तऩाईं फैठकभा उऩस्तथत हुन सहभती नजनाएसम्भ सभमये खाभा दढराई हुनेछ।
मदद विद्मारम स्जल्रारे उगचत प्रमास गये य नत प्रमासहरूको अशबरेख गये ऩनछ ऩनन तऩाईंराई सभाधान फैठकभा सहबागग
गयाउन सकने बने, विद्मारम स्जल्रारे ३० ददने सभाधान अिगधको अन्त्मभा सन
ु ि
ु ाई अगधकायी सभऺ तऩाईंको प्रफक्रमा उजुयी
खाये जी गनज अनुयोध गनज सक्छ।
त्मतता प्रमासको अशबरेखभा दि
ु ै तपजद्िाया सम्झौता गरयएको सभम य तथानभा आमोजना गनज प्रमास गये को दे खाउने
विियणहरू सभािेश हुनैऩछज , जततै:
 टे शरपोन गये को िा कर गनज प्रमत्न गये को ये कडज य ती करका प्रनतपरस
 तऩाईंराई गये को सञ्चायको प्रनत य प्राप्त उत्तयको प्रनतशरवऩ; य
 तऩाईंको घयभा िा काभ गने तथानभा गये को बेटघाट तथा ती बेटघाटको ननतजाको विततत
ृ विियणहरू
उगचत सन
ु ि
ु ाईको शसकामत प्राप्त बएको १५ ददन शबत्रभा मदद विद्मारम स्जल्रारे प्रततावित फैठक नगये भा िा सहबागगनबएभा
तऩाईंरे सुनुिाई अगधकायीराईउगचत सुनुिाईका ४५ ददनको सभमये खा सूचनागनज भागगनज सक्नुहुन्छ।
तीस ददनको सभाधान सभम अिधधभा तारभेर मदद तऩाईं य विद्मारम स्जल्रा सभाधान फैठक त्माग्न शरखखत रुऩभा
सहभत बएऩनछ उगचत सन
ु ि
ु ाईको ४५ ददनको सभमये खा अको ददनफाट शुरु हुन्छ।
सूचना प्राप्त गये को ऩाॉच ददन शबत्रभा प्राप्त गने सभूह तऩाईं िा विद्मारम स्जल्राउगचत प्रनतिादी अऩमाजप्त भानेभा सुनुिाई
प्रभख
ु रे मो ननणजम गनऩ
ुज छज । मदद प्रनतिादीरे भागथ सूचीकृत आिश्मकताहरू बेटेभा तऩाईं य विद्मारम स्जल्राराई तरु
ु न्तै
शरखखत रुऩभा जानकायी गयाउॉ दछ। मदद कुनै सभूहरे सुनुिाई शशघ्र ऩठाउन आग्रह गये भा मो सूचना अनुशासन विबागभा
आग्रहको रागग जानकायी गयाईन्छ। भध्मतत प्रफक्रमा अथिा सभाधान फैठक शुरु बएको ३० ददन शबत्र मदद तऩाईं य तऩाईंको
स्जल्रा विद्मारम फीच शरखखत सहभनत नबएभा य सहभनत असम्बि बएभा ४५ ददन शबत्र सुनुिाई प्रफक्रमा पेयी शुरु हुन्छ।
मदद तऩाईं य तऩाईंको स्जल्रा विद्मारमरे भध्मतथता प्रफक्रमाभानेभा य ३० ददन शबत्रभा शरखखत सहभनत बएभा हुने सहभनत
बएभा य अन्त्म सम्भ ऩुग्नेभा ऩुग्छ। तय मदद तऩाईंरे अथिा स्जल्रा विद्मारमरे भध्मतथताप्रफक्रमाफाट आपूराई फपताज शरएभा
त्मसको बोरीऩल्ट फाट ४५ ददनको रागग शुरु हुनेछ।
शरखित ननधाडयण सहभनत मदद सभाधान फैठकभा वििाददत कुयाहरू ऩुगेभा तऩाईं य स्जल्रा विद्मारम एक कानूनी सहभनतभा
ऩुग्नु ऩनेछ।
 तऩाईंरे य स्जल्रा विद्मारमको प्रनतननगधको विद्मारम ऩनन उत्तयदामी हुन्छ, उसैरे हतताऺय गनऩ
ुज नेछ; य
 तटे टको कुनै अदारतरे िा स्जल्रा अदारतरेरागूगनज सक्नऩ
ने
छ
मदद
तऩाईंको
तटे
ट
को
िा
तटे
ट शैक्षऺकएजेस्न्सको
ु
प्रफक्रमाअन्तगजत सहभनतरागूगनजका रागगमततो प्रािधान छ बने।
सभ ्झौता ऩुनवड िचाय अिधी
मदद सभाधान फैठकफाट तऩाईं य स्जल्रा विद्मारम कुनै सहभनतभा ऩुगेभा कुनै एक ऩऺरे (तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रारे)
तऩाईं य विद्मारम स्जल्रारे सम्झौताभा हतताऺय गये को विदाफाहे क ३ ददन शबत्र सहभनत उल्रॊघन गये भा

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
18

ननष्ऩऺ सन
ु ि
ु ाई प्रक्रिमा

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू –इडी ११२३ (Ed 1123)
न्मू ह्माम्ऩसामयभा एन.एच.तटे ट विबाग उगचत सन
ु ि
ु ाईको रागग जम्भा हुन स्जम्भेिाय हुन्छ य उगचत सन
ु ि
ु ाईको ननणजमको
रागग शसधै अदारतभा उजुय गरयन्छ।
एन.एच.तटे ट शशऺा विबागरे ऩूिज सुनुिाई फैठक य सुनुिाईको रागग सभम शभराउनुऩछज । सन
ु ुिाई प्रभुखरे सुनुिाईभा िोल्न विषम
प्ररट फनाउने उद्दे श्मको रागग ऩूिज सुनुिाई कामजक्रभ सॊचारन गनुज ऩछज । ऩूिज सुनुिाई कामजक्रभ एउटा प्रतताि ननधाजयण गने
अिसय ऩनन हो।
उगचत सन
ु ि
ु ाई ऩि
ू ज सन
ु ि
ु ाई कामजक्रभफाट ननणजम बएऩनछ १४ ददन शबत्रभा बैसक्नु ऩनेछ। याम्रो कायण दे खाउनको रागग फाहे क
प्रशासननक उगचत सुनुिाई दई
ु ददन शबत्रभा गरय सक्नुऩनेछ।
सुनुिाईको अधधकायहरू उगचत सुनुिाईको रागग कुनै ऩनन सभूहराई मी अगधकायहरू हुन्छन ् (अनुशासन प्रफक्रमासॉग सम्िस्न्धत
सुनुिाई सभेत);
 िफकरद्धाया सल्राह य साथ सदन िा अऩाङ्गहरूसॉग फचचाको सभतमाको विचाय गनुज तथा विशेष ऻान िा
तारीभ ददनु।
 भक
ु िारा य प्रभाण छड्के ऩाॉच य साऺी उऩस्तथत हुनु जरुयी हुन्छ।
 सुनुिाई बन्दा अगाडड कस्म्तभा ऩाॉच व्मिसानमक ददनसम्भभा त्मो सभूहसॉग तऩरट नबएकाहरूराई सुनुिाईको
िेरा प्रभाणको रागग उऩस्तथत गयाउन भनाही हुनेछ।
 तऩाईंरे इचछा अनुसाय सुनुिाईको प्रत्मेक बनाइको कागजऩत्र िा शरखखत िा विद्मुत भाऩजmत प्राप्त गनुज य
 इचछा अनुसाय तथ्म कुयाहरूको ननतजा य ननणजम विद्मुतीम िा शरखखत भाऩजmत प्राप्त गनुज।
सुनुिाईभा अनतरयक्त ऩारयिारयक अधधकायहरू तऩाईंराई ददईन्छ।
 सन
ु ि
ु ाईको सभम फचचाको उऩस्तथनत हुनऩ
ु नेछ।
 सुनुिाई सिजसाधयणको रागग खुरा हुनेछ; य
 सुनुिाईको तथ्माङ्क तथ्म ननतजा य ननणजमहरू नन्शुल्क उऩरब्ध हुनेछ।
सूचनाको अनतरयक्त तऩस्ष्टकयण उगचत सुनुिाई हुनु बन्दा कस्म्तभा ऩाॉच ददन अगाडड हाभी य विद्मारम स्जल्रासॉग सिै
प्रभाणहरूको साऺीहरूको तऩस्रटकयण शरने य भल्
ू माॊकन गने तितन्त्र भल्
ू माॊकन सदहत सभमभा सक्ने य तऩाईं य विद्मारम
स्जल्रारे सुनुिाईभा प्रमोग, ईचछा याखखएका कुयाको भूल्माॊकनभा आधारयत बई शसपारयश गने। सुनुिाई अगधकायीरे मी
आिश्मकताहरू ऩयु ा नबएभा अको ऩऺको स्तिकृनत बफना सन
ु ि
ु ाईभा सझ
ु ाि ददन फन्दे ज गनज सक्छ।
उधचत सुनुिाईको विषमिततु त्मो सभूह तऩाईंिा विद्मारम स्जल्रा) जसरे उगचत सुनुिाईको आग्रह गये को छ उसरे अको सभूह
सहभत नबएसम्भ सुनुिाईको रागग गरयएको शसकामतभा उल्रेख नबएका विषमहरू सुनुिाईको सभम फढाउन ऩाउनेछैन।
तटतथ सुनुिाई अधधकायी
कस्म्तभा सन
ु ि
ु ाई अगधकायी:





तटे ट शैक्षऺक सॊतथा िा फचचाको हे यविचाय िा शशऺाभा साशभर विद्मारम स्जल्राको जागगय हुनुहुॉदैन। तथाऩी व्मस्क्त
सॊतथाको जागगयभाहुनुहुॉदैन फकनबने उ उननहरूराई सुनुिाई प्रभुख बएय सेिा गने ऩैसा नतये का हुन्छन ्।
सुनुिाईभा सुनुिाई प्रभुखको झगडाको विषमिततु सॉग व्मस्क्तगत िा व्मिसानमक कौतुहरता हुनुहुॉदैन।
आई.डड.इ.ए. २००४ को व्मितथा फुझ्ने य जान्ने हुनुऩछज ; य
सन
ु ि
ु ाई य ननणजम गनज कानुनन जान्ने हुनऩ
ु छज ।
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सुनुिाईको ननणडम

सुनुिाई अगधकायीको तऩाईंको फचचारेनन्शुल्क उगचत शशऺा (एपएवऩइ) (FAPE) प्राप्त गये नगये को

ननणजमको मथाथज आधाय हुनुऩछज ।सुनुिाई अगधकायीरे तऩाईंको फचचारे नन्शुल्क उगचत शशऺा (एपएवऩइ) (FAPE) प्राप्त नगये को
ठहय गनज सक्छ मददप्रफक्रमागत आधायकोअऩजमाप्ततारे:



तऩाईंको फचचारे नन्शुल्क उगचत शशऺा (एपएवऩइ) (FAPE) प्राप्त गनज िाधा बएभा स
तऩाईंकोफचचारे नन्शुल्क उगचत शशऺा (एपएवऩइ) (FAPE) प्राप्त गनज ननणजमगत प्रफक्रमाभा बाग शरने अिसयभा िाधा
बएभा िास



शैक्षऺक राब शरन नऩाएभा।

मदद अशबबािक िा विद्मारम स्जल्रा सुनुिाई प्रभुखको ननणजमसॉग असहभत बएभा सुनुिाई प्रभुखको अस्न्तभ ननणजम प्राप्त
बएको १२० ददन शबत्रभा याज्मको प्रभुख अदारत िा सॊमु ्क्त अदारतभा उजुयी दताज गनज सक्नेछन ्।
ब्मितथा सॊतथाऩन

भागथका कुनै ऩनन ब्मितथारेसुनुिाई

अगधकायीराई विद्मारम स्जल्राराईआई.डड.इ.ए. २००४ (34 CFR

सिडसाधायण य सलराहाकाय प्मानरराई ननणडम य ननतजा

एनएच तटे ट शशऺा विबागरे व्मस्क्तगत ऩदहचान हुने सूचनाहरू

§§300.500-300.536) को व्मितथाभान्न आदे शददनयोक्दै न।

भेटेऩनछ तऩाईंराई:



सुनुिाईको िा विशेष शशऺा ब्मूयोभा अवऩर गदाजकोननतजा य ननणजम ददनऩछज ; य
नत ननतजा य ननणजमसिजसाधायणराई उऩरब्ध गयाउनऩछज ।

चाडो सुनुिाई: उधचत सुनुिाइप्रक्रिमा ४५ ददन शबत्र नरस्म्फने गरय

एनएच तटे ट शशऺा विबागरे चाडो सुनुिाईको रागग अनुयोध

प्राप्तगये को २० विद्मारम ददनशबत्र चाडो सुनुिाइको ब्मितथा गनेछ। सात ददन शबत्र सभाधानफैठक य १० विद्मारम ददनशबत्र
ननणजम ददनऩछज । चाडो सुनुिाइको ब्मितथा ननम्न अितथाभा गरयनेछ मदद;

१. विद्मारम स्जल्रारे फचचाराईविद्मारमभा याख्दा अरु फचचाराई हानन गछज य विद्मारम स्जल्रारे फचचाराई ४५ ददन िा
कभ सभमको रागग फैकस्ल्ऩकशैक्षऺकिाताियणभा याख्न चाहन्छ तय अशबबािक नभानेभास
२. फचचाराईविद्मारमफाट रगाताय १० ददन िा फषजभा १० विद्मारम ददन उगचत प्रफक्रमा विऩरयत विद्मारम फादहय याखेभास
क) अशबबािकफचचाराईफैकस्ल्ऩकशैक्षऺक िाताियणभा याखननभाने
भास िा
्
ख) अशबबािकरे ननधाजरयत ननणजम नभानेभा।

फचचाराई ४५ ददन फैकस्ल्ऩकशैक्षऺक िाताियणभा याख्दा फचचा ऩदतथाऩनभा यहन्छ जफसम्भ:
(१) सुनुिाई अगधकारयरे शबन्न ननणजम गये भा,
(२) ४५ ददन सफकएभा, िा

(३) शबन्न ऩदतथाऩनभा सहभत बएभा। वििाद बएभा फचेको ४५ ददनसम्भ फचचा ऩदतथाऩनभा यहन्छ। ४५ ददनको
फैकस्ल्ऩकशैक्षऺक िाताियणऩनछ फचचा ४५ ददन ऩदहरेको शैक्षऺक िाताियणभा सभािेश हुनेछ जफसम्भ सन
ु ि
ु ाई अगधकारयरे
अको ४५ ददनको फैकस्ल्ऩकशैक्षऺक िाताियणको आदे श दददै न।
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ननष्ऩऺ ऩुनवड िचाय, उजुयी य ननणडमको अन्त्म

मदद अशबबािक िा विद्मारम स्जल्रा सुनुिाई प्रभुखको ननणजमसॉग असहभत

बएभा सन
ु ि
ु ाई प्रभख
ु को अस्न्तभ ननणजम प्राप्त बएको १२० ददन शबत्रभा याज्मको प्रभख
ु अदारत िा सॊमु ्क्त अदारतभा उजयु ी
दताज गनज सक्नेछन ्।

अदारत चरान प्रफक्रमा सुनुिाईफाट ऩुनयािेदनरे विियण प्राप्त गनेछ य ऩरयिाय तथा विद्मारम स्जल्रारे अनुयोध गये को खण्डभा

थऩ प्रभाण सुन्नेछ। अदारतरे ऩुनयािेदनको ननणजम गनेछ य मदद बएभा, प्रभाणको िाहुल्मताको आधायभा (५१% िा फदढ)
अदारतरे उगचत भानेको ऺनतऩनु तज प्रदान गनेछ।

मसभा बएको कुनै प्रािधानरे सविॊधानको अऩाङ्गअभेरयकी एैन १९९०, ऩुनत
ज थाऩना एैन १९७३ बाग ५ यअन्मअऩाङ्ग
फारफाशरकाको कानुनी अगधकायअन्तगजतका अगधकाय, ब्मितथा, उऩामयोक्दै न जफसम्भ दपा ६१५ अन्तगजतको ब्मितथा
३००.५०७य ३००.५१० ९३य९९०ऩुया गरयदै न जुन दपा ६१५ अन्तगजतको ब्मितथा जततै छ।
सुनुिाईं य सिेऺणका सभमये िा य बयोसा

एन.एच.तटे ट शशऺा विबागरे सभम सफकएको ४५ शबत्ते ऩात्रो ददन शबत्र य ३० शबत्ते

ऩात्रो अिगध शबत्र ननणाजमक िैठक



सन
ु ि
ु ाईभा एउटा अस्न्तभ ननणजम गरयन्छ; य

त्मो ननणजमको प्रनतशरवऩ सफै सभह
ू हरूभा ऩठाइन्छ।

सुनुिाई प्रभुखरे बने सभम वितेको ४५ ददन ऩनछ ऩनन विशेष सभमािगध थप्न सक्नेछ। सिै सुनुिाई तऩाईं य तऩाईंको
िचचाराई ऩामक ऩने ठाउॉ भा हुनुऩछज ।

नागरयक कामड, दताड गनऩ
ुड ने सभम शसभा सभेत

कुनै सभह
ू (आपै अथिा स्जल्रा विद्मारम) जसराई सन
ु ि
ु ाईको ननतजा य

तथ्महरू गचत्त फझ
ु दै न उसराई सुनुिाईकै फेराभा ल्माउन ऩाउनेछ। सुनुिाई प्रभुखको अस्न्तभ ननणजम बने याज्म प्रभुख अदारत
अथिा सॊमुक्त अदारतभा सुनुिाई प्रभुखको अस्न्तभ ननणजम ऩनछ ९० ददन शबत्र दताज गरयनुऩनेछ। सिै त्मतता ननणजमहरू एन.एच
यारि शशऺा विबागरे दि
ु ै प्रभाणऩत्र प्राप्त ई–भेर, फपताज यशसद आग्रहभा ऩठाउनुऩनेछ।
िक्रकर य साक्षऺको शुलक क्रपताड

२० म.ु एस.शस. धाया १४१५ (शस) (३) को अनस
ु ाय कुनै ऩनन काभ ऩत्ता रागेभा िफकरको

शुल्कको रागग अथिा दऺ शस्क्त शुल्कको रागग १२० ददन शबत्रभा अस्न्तभ ननणजमको यशसद अनुसाय आय.एस.ए.१८६ शस.१६
वि.४ सिै त्मतता ननणजमहरू प्रभाखणत ई–भेर, फपताज यशसद आग्रहभा ऩठाइने छन ्।

१) विद्मारमरे अऩाङ्ग फचचाको विशेष शशऺाभा ध्मान नददइ, अशबबािकरे उजुयी गये को खण्डभा अदारतरे िचचाको
अशबबािकरे दऺ शस्क्त शुल्क फपताज ऩाउने ननणजम गनज सक्छ।

२) मदद सन
ु ि
ु ाई प्रभख
ु राई तर ददईएका कुयाहरू रागेभा अदारतरे दऺ शस्क्तको ऺनतऩनू तज घट्न सक्छ्
क. अशबबािकको उजुयीभा दऺ शस्क्त जरुयी नै गथएन बने।

ख. दऺ शस्क्तको शुल्क चादहने बन्दा फढी बएभा उसरे ददएको काभको य तथान य शसऩ ईज्जत य अनुबिको आधायभा।
ग. अशबबािक य उसका िफकररे स्जल्रा विद्मारमभा दऺ शस्क्त याखेको कुयाको खिय नगये भा।
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िक्रकरको शुलक
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११२३.०१ (Ed 1123.01)

एक आभ अशबबािक जो सुनुिाईको फक्रमाको एक बाग हो

यउसरेसुनुिाई प्रभुखको पैसरा सुने िाऩत सुहाउॉ दो शुल्क िफकरराई

फझ
ु ाउनु ऩनेछ। आय.एस.ए. १८६-शस १६ (वि) (४) को अनस
ु ाय एउटा अशबबािकरे िफकरराई फझ
ु ाएको शुल्क फपताज पैसरा
सन
ु ेको १२० ददन शबत्रभा सॊमक्
ु त अदारत अथिा याज्म अदारतभा फझ
ु ाउनु ऩनेछ। िफकरराई ददने सहाउॉ दो शुल्क बने सभाजभा
चशरआएको शुल्कको आधायभा हुनेछ। अनतरयक्त शुल्क बने दहसाफ गरयनेछैन।

िफकरराई बुक्तान गरयने उगचत यकभ सुनुिाईको काभ-कािाजही अनघ फढाउनको ननस्म्त उचचतभ सेिाको प्रकायको आधायभा

सभद
ू ामभा चरनचस्ल्तभा यहे को आधायभा हुनेछ। बक्
ु तान गरयने शुल्कको दहसाफ गने क्रभभा कुनैऩनन प्रकायको गण
ु ात्भक शुल्क
तथा फोनस ् तथा नापा सभािेस गनज शभल्दै न।
अशबबािकको िफकरको ननस्म्त राग्ने यकभ तथा विद्मारम स्जल्रारे भुद्दाराई शभराउनको ननस्म्त शरखखत प्रतताि अनघ
साये ऩनछ प्राप्त हुने यकभसॉग सम्फस्न्धत शुल्कहरू अशबबािकरे नतनज नऩने हुनसक्छ।

अशबबािकरे िफकरको खचजको ऺनतऩनू तज ऩाउने छै नन य सम्िस्न्धत खचज स्जल्रा विद्मारमरे कुया शभराउनको रागग शरखखत
ननणजम गये ऩनछ हुनेछ।
 विद्मारम स्जल्रारे शरखखत प्रतताि सुनुिाई हुन बन्दा १० ददन अगाडड गनुज ऩनेछ।
 शरखखत प्रतताि १० ददन शबत्र अशबबािकरेतिीकाय नगये भा।


अस्न्तभभा ददइने रगत ऩनन ऩदहरा कुयाहरू शभराउन गरयएको प्रतताि बन्दा फदढ हुनेछैन।

मदद अशबबािक सुनुिाई तथा अदारतको ऩुनयािेदनभा सपर बएभा य भुद्राई शभराउनको ननस्म्त विद्मारमरे गये को
प्रततािराई तिीकाय नगनजको ननस्म्त याम्रो कायण यहे को गथमो बने अदारतरे तऩाईंको िफकरको राग्ने यकभ भाग गनज सक्छ।
अशबबािकको िफकरको शुल्क अदारतरे घटाउनेछ, मदद


मदद तऩाईंरे अथिा तऩाईंको िफकररे बफना कायण अदारतको ननणाजमक कायिाही दढरो गये का खण्डभा।



मदद तऩाईंको िफकरको शुल्क त्महाॉ सभाजभा बएको अरु उततै शसऩ, इज्जत य अनुबि बएक िफकरको बन्दा फदढ
बएभा।




सभम य कानूनी काभहरू मदद विषमराई चादहने बन्दा फदढ बएभा।
अशबबािकको िफकररे मदद एर.इ.ए.राई उगचत भूल्मभा ददएभा।

तय, याज्म िा विद्मारम स्जल्रारे अनुगचतरूऩभा कािाजदहको अस्न्तभ सभाधान िा शभराउने क्रभभा दढराई गये भा िा आइडडइए
२००४ को व्मिहारयक सािधानी व्मितथाहरू उल्रॊघन बएको ऩाएभा अदारतरे शुल्क नघटाउन सक्छ।

विद्मारम स्जल्रारे बफना कायण ननणाजमक कुया शभराउने प्रफक्रमा दढरा गये भा य फाॉकी िफकरको उगचत शुल्क याज्म शैक्षऺक
सॊतथाराई ददइने छ।




अशबबािकको िफकरको विरुद्धभा दताज गरयएको भुद्धाहरू कभ भहत्त्िको अनुगचत,

अशबबािकको िफकरको विरुद्धभा मदद कभ भहत्त्िको अनुगचत कानूनी काभहरू बई यहे भा।

अशबबािकको िा अशबबािकको िफकरको विरुद्धभाअनुगचतशुल्क, बफना उगचत कायण दढराइगये भा।
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अऩाङ्ग िारिाशरकाराई अनुशाशसत फनाउने कामड ऩद्धनत
न्मू ह्माम्ऩसामय

अऩाङ्ग फ्चाको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी ११२४ (Ed 1124)

ऩदतथाऩनाभा ऩरयितडनको ननमभ हटाउने

अनश
ु ासन विषमको आधायभा विद्माथाजराई ननतकासन ्, मदद मो ननयन्तय १० ददन
बन्दा फदढ बएभा िा छोटो सभमको ननतकासन जुन जम्भा १० ददन हुन्छ, मस िाऩत “ऩदतथाऩनभा ऩरयितजन” हुन्छ। ननणजम
गरयएको दश ददन शबत्रभा आईइवऩ को फैठक िशस हाभी फचचाराई हटाउन य कसको रागग ऩदतथाऩनाको ऩरयितजन गरयएको
जानकायी गयाउनऩदज छ

य मो ब्मिहाय तऩाईंको फचचाको अऩाङ्गतासॉग सम्िस्न्धत छ फक छै न बनेय आईइवऩ सभह
ू रे ननणजम
सभह
को
ननणज
म
अन
स
ाय
तऩाईं
फचचाको
फानी
व्महोया
उसको
अऩाङ्गता
सॉ
ग
सम्िस्न्धत
छ
फक
छै न ऩत्ता
ू
ु
रगाउने मसको आधायभा आईइवऩ सभूहरे दई
ु िटा सम्बाव्मताहरू जानकायी गयाउनऩदज छ।
गनजऩछज । आईइवऩ

१. आचयण (फानन) फचचाको अऩाङ्गताको कायण िा त्मसको सोझो असयरे गदाज गथमो बन्ने िा

२. आचयण (फानन) विद्मारम स्जल्रारे आईइऩी रागू गनज नसक्नुको प्रत्मऺ असय हो बन्ने प्रश्न आएभा।
मदद आईइवऩ

सभह
ू रे फानी व्महोया फचचाको अऩाङ्गता सम्िन्धी थीमो बन्ने ऩाएभा उक्त सभह
ू रे तरका भध्मे एक काभ

गनुऩ
ज ने हुन्छ्
 मदद विद्मारमरे ऩदहल्मै ब्मफहारयक कामज सम्िस्न्ध कामजक्रभ नगये सम्भ मतता कामजक्रभहरू सॊचारन गने य व्मफहाय
सुधाने मोजनाको विकास गने।



व्मफहाय सध
ु ाने मोजनाको सिेऺण गने य आिश्मकता अनस
ु ाय ऩरयितजन गने।

ब्मफहाय तम

जि

फचचा ननरस्म्ित हुन्छ मो एउटा ऩदतथाऩनाको ऩरयितजन हो, सो कामज अघी फढाउनको ननस्म्त ननणजम
हुनेविवत्तकै, तऩाईंराई जानकायी प्रदान गरयनुऩछज य व्मिहारयक सािधानी सूचना प्रदान गयाइनुऩछज । ननणजम गये को तुरुन्तै तय

विद्मरम ऩढाइ हुने १० ददनबन्दा ऩनछ होइन, आइइवऩ सभूह य अन्म मोग्म व्मस्क्तत्िहरू जततै विद्मारम भनोविऻॉन
सम्फन्धी व्मस्क्तत्ि सम्रग्न बइ प्रकदटकयण ननधाजयण गनजको ननस्म्त फैठक फतनै ऩछज । एपबफए ऩदहरे बएको छै न बने सो ऩनन

गरयनु ऩछज य फाननव्मिहाय सम्फन्धी हततऺेऩ मोजनाको विकास गरयनु ऩछज । मो प्रकदटकयण ननधाजयण गने फैठकभा नै गनज
सफकन्छ।
ननम्न अनस
ु ायको “विशेष अितथाहरू” भा िाहे कको िाननव्महोयाहरूभा प्रकदटकयण ननधाजयण फैठक आमोजना गनज सफकन्छ। फचचा:
 विद्मारम, विद्मारमको िरयऩरय अथिा विद्मारमका कामजक्रभहरूभा फचचारे हनतमाय िोकेभा अथिा हनतमायद्िाया
अगधकाय जभाउन खोजेभा।




अनैनतक रागू औषगध सेिन गये भा, फेचभ
े ा अथिा मतता प्रनतिस्न्धत कुयाभा उत्सुक बएभा अथिा
विद्मारमभा विद्मारम िरयऩरय िा विद्मारमको कामजक्रभभा अरुराई शारययीक चोटऩटक राग्ने गरय आक्रभण गये भा।

अन्तयीभ िैकस्लऩक शैक्षऺक ऩरयस्तथनत (आईएइमस) हटाउने
विशेष घटनाहरूभा (सम्बािनाको रागग प्रत्मेक घटना घटना अनुशासनको विषमभा ऩुग्न आईइवऩ ए. २००४ रे अनुभनत
ददएको छ। विद्मारमका आगधकायीक व्मस्क्तहरूरे विद्माथॉहरूराई आईइवऩ एसभा फदढभा ४५ ददनको रागग हटाउनसक्छन।
उसको व्मिहाय फचचाको अऩाङ्गतासॉग सम्िस्न्धत बए नबएको ध्मान ददए बफना मदद फारफाशरकाहरूरे:




विद्मारम अथिा विद्मारमको कामजक्रभहरूभा हनतमाय फोकेभा िा हनतमायको प्रबुत्ि

जभाउन खोजेभा।

विद्मारम िा विद्मारमको कामजक्रभहरूभा अनैनतक रागू औषध खाएभा, फेचभ
े ा अथिा प्रनतिस्न्धत कुयाहरू प्रमोग
गये भा।
विद्मारम िा विद्मारमको कामजक्रभभा अको व्मस्क्तराई गस्म्बय चोट ददएभा।
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मसका अनतरयक्त उगचत प्रगनतको सुनुिाई सॊचारन गरय सन
ु ुिाई प्रभुखरे आपूहरूराई खतया हुने कायणरे आई.ए.वऩ.एसभा ४५
ददन सम्भको रागग विद्माथॉहरूको ऩदतथाऩना गनज सक्नेछन ्। फचचाराई हटाउने ननणजम कसरे गये को ध्मान नददई
आई.ए.ई.एस. ननधाजयण गने काभ आईइवऩ सभूहरे गदज छ।

आई.ई.ए.एस.रे फारफाशरकाहरूराई आफ्नो ननमशभत साभान्म ऩाठ्मक्रभभा प्रगनत गनज मोग्म फनाउनु ऩछज य फचचाको आईइवऩ
नतयको रक्ष्म ननधाजयण गनज ऩछज । पेयी–पेयी त्मततो हुनफाट योक्न सेिा मोजना उऩरब्ध गयाउनऩछज ।
आई.ए.ई.एस. भा फचचाको ऩदतथाऩनाको फेराभा आईइवऩ

सभह
ू रे एप.वि.ए. सॊचारन गनऩ
ुज छज । मदद कसैरे ऩदहल्मै नगयीएको
खण्डभा य फानी व्महोया सुधाने सकायात्भक मोजनाको विकास गनुऩ
ज छज । घोषणाऩत्र ननधाजयणको फैठक ऩनन सॊचारन गनऩ
ुज ने
हुन्छ। विद्माथॉहरू आई.ए.ई.एस.भा बएको िेराभा आईइवऩ




सभूहराई ननम्न कुयाको अनुभनत ददईन्छ।

अदहरेको तथानफाट विद्माथॉहरूराई हटाउन सफकनेछ।
अदहरेको आईइवऩ

को उऩमोगगताको विचाय गने य सह
ु ाॉउदो फकशसभरे ऩरयितजन गयीने य
घटना बएको तथानको उऩमोगगता य विचाय गने य मदद सॊबि बए ऩरयितजन गने

व्माख्माहरू
प्रनतिस्न्धत साभानहरू बन्नारे रागू औषध अथिा प्रनतिस्न्धत साभान ऐनको २१ मु.एस.वऩ. ८९२ (शस) को धाया २०२ (शस) को
सच
ू ी एक, दई
ु , तीन, चाय य ऩाॉच शबत्रका साभानहरू ऩछज न ्।
गैयकानूननऔषध बन्नारे प्रनतिस्न्धत साभानहरू हुन तय मसभा कानुनरे ददएका कुयाहरू ऩदै नन ् अथिा आगधकायीक ऐनशबत्र
िा सॊमुक्त ननमभ शबत्र यहे य प्रमोग गनज सफकनेछ।

हनतमाय बन्नारे खतयनाक हनतमाय जनाउॉ छ। मु.एस.शस.को अध्माम १८ को धाया ९४÷३० को उऩधाया (९) को अनुचछे द शबत्रका
साभानहरू ऩछज न ्।
गस्म्बय शारययीक चोटऩटक बन्नारे मु.एस.शस.को अध्माम १८ को धाया १३६५ को उऩधाया (एच) को अनुचछे द (३) शबत्रका
कुयाहरू ऩछज न ्।

उजुयीको अधधकाय

मदद तऩाईं िा विद्मारम स्जल्रारे ननधाजरयत उगचत सुनि
ु ाई सशभनतको आग्रहभा अन्तयीभ फैकस्ल्ऩक शैक्षऺक
ऩरयस्तथनतभा ऩदतथाऩनाको उजयु ी गनज सफकनेछ। मदद हाभी िा
तऩाईं विद्मारम स्जल्रारे जनत सक्मो चाॉडो सभतमा
सभाधानको रागग फाधा हटाउन सुनुिाईको रागग आग्रह गनज सक्नेछन ्।
अनुशासन सॉग सम्िस्न्धत विषमहरूको राधग िाधा हटाउन उधचत प्रगनतको सुनुिाई
विषमहरू सहबागी हुन्छन ््–




उगचत सुनुिाईको रागग जफ अनुशासनका

तटे ट शशऺा विबागद्धाया जसरे सन
ु ि
ु ाई प्रभख
ु हरूको सीभा ननधाजयण गछज जुन उगचत प्रगनतको सन
ु ुिाई प्रभुखद्धाया
सॊचाशरत हुनुऩनेछ।

मो काभ १० विद्मारम ददन शबत्रभा हुनु ऩनेछ य १० विद्मारम ददन शबत्रभा ननणजमभा ऩुग्नुऩनेछ।
एन एच तटे ट शशऺा विबागरे तोके अनुसायको अन्म सुनुिाईभा सभेत अवऩर गनज सफकनेछ। अवऩर प्रफक्रमाभा
आईएइमसभा बएको फचचा ४५ ददनसम्भ िा सन
ु ि
ु ाई अगधकायीरे रुशरङ नगये सम्भ त्मसभा नै यहन्छ। मो
सभमअिगधको ऩदतथाऩनाराई फचचाको “याखन धायण” ऩदतथापनको रूऩभा फुखझन्छ।

मदद तकूर स्जल्रारे फारफाशरकाहरूराई अरुको सुयऺाको रागग आतॊफकत फनाएको अनुबि गये भा फचचाराई अन्तयीभ
ऩदतथाऩनाभा याख्न आग्रह गनज सक्नेछ िा आई.वऩ.ई.सभूहद्धाया उनीहरूराईअकै शैक्षऺक ऩरयस्तथनतभा सानज सक्नेछ। सुनुिाई
चरञ्
ु जेर फारफाशरकाहरूराई आफ्नो ऩदहल्मैकै तथानभा फपताज ऩठाईनेछ। जिसम्भ विद्मारम स्जल्राफचचाको फपताजभा फचचा य

अरुको सुयऺाको विश्िास गदै न। मततो ऩरयस्तथनतभा विद्मारम स्जल्रा िाधा हटाउने सुनुिाईको आग्रह गदज छ। आिश्मकता

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
24

अनुसाय मो प्रफक्रमा दोहोरयन सक्छ। सुनुिाई प्रभुखको फारफाशरकाहरूराई अऩाङ्गहरूसॉग आई.ए.ई.एस. िा अन्म तथानभा
फनाउन फारफाशरकाहरूरे प्रमोग गने आिश्मकताहरूभा ध्मान ददनु ऩछज ।
मदद विद्मारम स्जल्रारे अऩाङ्ग फारफाशरकाहरूराई अनश
ु ाशसत फनाउॉ छ बनेय मो प्रफक्रमा सिै िचचाभा रागू बएको छ बने
विद्मारम स्जल्रारे विशेष शशऺाको रागग य अनुशासनको प्रभाण िा अनुशासन काभको अन्तयीभ ननणजम फनाउको रागग
ऩठाउॉ छ।

विद्माथीहरू जो विशेष शशऺाको राधग मोग्म बएको ननणडम गयीएको छै न

नत विद्माथॉहरूको रागग जो अदहरेसम्भ मोग्म

बननएकाछै नन ् तय अनुशासनको प्रफक्रमाभा सहबागी छन ्। धायाभा उल्रेख गरयएको यऺात्भक प्रफक्रमा त्मनतखेय भात्र उऩमोग गनज
सफकनेछ मदद विद्मारम स्जल्राराई फचचा अऩाङ्ग बएका ऻान बएभा फकनबने् –


अशबबािकहरूरे विद्मारमप्रशासनभा नतननहरूको फचचाको रागग विशेष शशऺा य सम्िस्न्धत सेिाहरू आिश्मक बएको
गचन्ता व्मक्त गये भा।




अशबबािकहरूरे आफ्नो फचचाको भल्
ू माॊकन गनज आग्रह गये भा।
शशऺक (िा विद्मारम स्जल्राका आगधकारयक व्मस्क्तरे) फचचाको फानी व्महोयाको िाये भा विशेष शशऺा ननदे शक सॉग िा
अन्म अनुगभन ननकाम सॉग गचन्ता व्मक्त गये भा।

अनश
ु ासन प्रक्रिमा यहॉदा भल
ू माॊकन अनश
ु ासन प्रफक्रमाभा यहॉदा मदद तऩाईंरे फचचाको भल्
ू माॊकनको अनयु ोध गनब
ुज एभा जनत
सक्दो चाॉडो भूल्माॊकन गनऩ
ुज छज य तऩाईंको फचचा सोदह शैक्षऺक ऩदतथाऩनभा ननरम्फनको अिगधबय यहन्छ। मदद तऩाईंको फचचा
अऩाङ्ग फचचा हो बने विद्मारमरे विशेष शशऺा य सम्फस्न्धत सेिा ददनुऩछज । मसभा अवऩरको सभम य अन्तरयभ िैकस्ल्ऩक
शैक्षऺक ब्मितथाभा ऩदतथाऩन हुने सभम सभेत ऩछज ।

कानन
ु कामाडन्िमन य न्माम प्राधधकयणभा शसपारयश य मस द्िाया कायिादह आईडडइए २००४ (IDEA 2004) रे कुनै ऩनन
एजेस्न्सराई अऩाङ्ग फचचारे गने अऩयाधराई उऩमुक्त ननकामभा रयऩोटज गनज योकेको छै न य तटे ट कानुन कामाजन्िमन य न्माम
प्रागधकयणराई कतजव्म अभ्मास य तटे ट य सॊघीम कानुन प्रमोग गनज योकेकोछै न।
सीभाको प्रािधान
कानुनको सीभा मसरे ननस्श्चत सभम सीभाको नमाॉ ननमभ फनाउॉ छ। मसराई कानुनको सीभा बननन्छ। मसभा उगचत प्रगनतको
सुनुिाईभा सॊरग्न काभहरू याज्म तथा सॊमक्
ु त न्मामरमभा उजुयी तथा भुस्ख्तमाय (िफकर) को शुल्कका प्रनतऩूनतज य अध्माऩनको
एक तफपज ऩदतथाऩन खचजको प्रनतऩूनतज आदद कामजहरू सॊरग्न हुन्छन ्।

मदद अशबबािक अथिा विद्मारम प्रशासन सभम सीभा शबत्र ननमभ ऩारन गनड असपर बएभा नतननहरू उधचत प्रगनतको
सुनुिाईको अधधकायफाट फस्चचत हुनेछन ् अथिा अदारतभा सुनुिाई प्रभुिको ननणडम विरुद्धको उजुयीफाट िस्चचत हुनेछन ्।
सभम सीभाको भहत्त्िहरूको सूची ननम्न अनुसाय छन्–
 अशबबािकहरूरे प्रभाखणत दहॊसा ऩत्ता रागेको २ िषजको सभम शबत्र उगचत प्रगनतको सन
ु ि
ु ाईको रागग आग्रह गनऩ
ुज छज
अथिा मथोगचत यीतरे ऩत्ता रगाउनु ऩछज ।



अशबबािकहरूरे एकतपी ऩदतथाऩनाको ९० ददन शबत्रभा एकतपी ऩदतथाऩनाको खचज ऩुन प्राप्त गनजको रागग उगचत

प्रगनतको सुनुिाईको रागग आग्रह गनुऩ
ज छज ।
अशबबािकहरूरे आफ्नो िफकरको शुल्क य अदारतको खचज ऩुन प्राप्त गनजको रागग सुनुिाई प्रभुखको ननणजम प्राप्त
बएको १२० ददन शबत्रभा याज्मको प्रभख
ु अदारत अथिा सॊमक्
ु त अदारतभा दाखखरा गनऩ
ुज नेछ। मी सिै ननणजमहरूको
प्रभाखणत ऩत्र तटे ट शशऺा विबागरे दि
ु ै सभूहराई ऩठाउॉ छ य बयऩाई फपताज गनज आग्रह गछज ।
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अशबबािकरे सािडजननक िचडभा नीस्ज विद्मारमभा फ्चाको एकतपी ऩदतथाऩन
गनडका राधग आिश्मकताहरू
न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फारफाशरकाहरूको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरू – इडी १११२ (Ed 1112)
मदद विद्मारम स्जल्रारे िारिाशरकाको रागग ननशुल्क उगचत सािजजननक शशऺा उऩरब्ध गयाउॉ छ य तऩाईंरे आफ्ना

िारिाशरकाको रागग नीस्ज विद्मारम छान्नुहुन्छ बने विद्मारम स्जल्राको शशऺा खचज ब्महोनुज आिश्मकऩदै न, जसभा विशेष
शशऺा य सम्िस्न्धत सेिा सभेत सभािेश हुन्छन ्। विद्मारम स्जल्राजहाॉ नीस्ज विद्मारमहरू हुन्छन ् नतनीहरूरे तऩाईंको
िारिाशरकाहरूराई विद्माथॉहरूको जनसॊख्माभा साभेर गयाउनऩछज य आई.डड.ई.ए.२००४ का अनुसाय अशबबािकद्धाया नीस्ज

विद्मारमभा याखखएका िारिाशरकाहरूको आिश्मकता य व्मितथाभा उगचत ध्मान ददनुऩदज छ। नत िारिाशरकाहरूको रागग

विद्मारम स्जल्राको खचजभा छुट्टै विशेष शशऺाको अगधकाय हुदै न। आई.डड.ई.ए. २००४ का अनुसाय नीस्ज विद्मारमहरू बएको
ठाउॉ भा तकूर स्जल्राको सेिा ननधाजयण गने स्जम्भेिायी घदटयहे को छ य तऩाईं य तऩाईंको िारिाशरका यहने ठाउॉ भा होईनन ्।
सािजजननक विद्मारम स्जल्राको रागग प्रत्मेक कामजप्रफक्रमाको िाये भा सॊमुक्त ननमभको आिश्मकता छ। आई.डड.ई.ए.२००४ एउटा

विद्मारम प्रशासन चाहन्छ, जसका आफ्नै बौगोशरक सीभाशबत्र नीस्ज विद्मारमहरू हुन्छन ् य उक्त नीस्ज विद्मारमभा बएका
अऩाङ्ग िारिाशरकहरूको अशबबािक य नीस्ज विद्मारम प्रशासनसॉग सल्राह चाहन्छ। विद्मारम स्जल्रा जहाॉ ननजी
विद्मारम(हरू) अिस्तथत छ, मसरे मसको फारफाशरका सभह
ू को ननस्म्त छुटाइको आइडडइए २००४ अनद
ु ान कसयी फाॉडपाट गने
िा खचज गने फाये मोजना फनाउनै ऩछज आथाजत अशबबािकरे याखेको एकजना, केदह, िा सफै विद्माथॉहरूरे ननजी विद्मारमभा
हुॉदा केदह विशेष शशऺा सेिाहरू प्राप्त गनजसक्छ। अशबबािकरे ननजी विद्मारमभा याखेको अऩाङ्ग फारफाशरकाराई व्मस्क्तगत

सेिाहरूको मोजना-(आइएसवऩ) भा व्मख्मा गरयनै ऩछज । विद्माथॉ आइडडइए २००४ भा उल्रेखखत भाऩदण्डहरू अनुसाय
एरआयइसॉग भेर खाई एपएवऩइको ननस्म्त मोग्म यदहयन्छ य िसोिास गरययहे को सािजजननक प्रणारी अन्तगजतको िार तकूरभा
जुनसुकै सभम प्रिेश गनज सक्छ य विद्मारम स्जल्रा नागरयक अन्तगजत आइइवऩको सम्ऩूणज सेिाहरू प्राप्त गनज सक्छ।
एप.ए.वऩ.ई. एउटा विषम हुॉदा ऩदतथाऩना

मदद तऩाईंहरूराई तऩाईं य

तऩाईंका िारिाशरका ितने विद्मारम स्जल्राभा

तऩाईंको िचचाको रागग एप.ए.वऩ.ई. उऩरब्ध छ बन्ने कुयाभा विश्िास छै न बने तऩाईंरे (विद्मारम स्जल्राननिास) भा उक्त
कामजक्रभको ऩारयश्रशभक प्राप्त गनज प्रमासको रागग उगचत प्रगनतको सुनुिाईको रागग दाखखरा गनुऩ
ज छज । मो योजाई नत
अशबबािकहरूराई भात्र हुन्् जसका िचचारे नतनीहरू ितने सािजजननक विद्मारमफाट विशेष शशऺा य सम्िस्न्धत सेिा प्राप्त
गये का छन ्। मदद होईन बने सभह
अथिा न्मामामरमरे
ू रे नीस्ज कामजक्रभको ऩदतथाऩना छान्नेछन ्। मदद सन
ु ि
ु ाई प्रभख
ु

विद्मारम स्जल्रा जहाॉ िचचाहरू याख्छन ् य एप.ए.वऩ.ई. उऩरब्ध छै न य नीस्ज कामजक्रभभा िचचाहरूको नाभाङ्कन य सभमभै
सही व्मिहायहरू शसकाईएका छै नन ् बने सुनुिाई प्रभुख अथिा न्मामारमरे विद्मारमस्जल्रासॉग नाभाङ्कनको ऩुयै अथिा केही
खचज प्रनतऩूनतजको रागग चाहन्छ।

सुनुिाई प्रभुख अथिा न्मामारमद्धाया अशबबािक सॉग जोडडएको ऩदतथाऩना मोग्म बएको ऩाउनुऩदज छ। मदद मो तटे ट ततय
नशभरेभा तटे ट िा तथानीम शशऺा सॊतथाद्धाया शशऺा प्रदामक भागथ आिेदन ददन सक्नेछन ्।

ऺनतऩूनतडका सीभाहरू ‘एकतपी’ अशबबािक ऩदतथाऩनाको ऺनतऩूनतजको खचज ऩरयितजन गनज अथिा अतिीकाय गनज सफकने छ मदद्–


विद्मारमस्जल्राको ननिासभा बएको आईइवऩ

सभूहको ऩनछल्रो छरपरभा सहबागी बएय आफ्नो िचचाराई

सािजजननक विद्मारमफाट ऩदतथाऩना गनजको रागग तऩाईंरे आईइवऩ

सभह
ू भा जानकायी नगयाई सािजजननक सॊतथाको

एप.ए.वऩ.ई. उऩरब्ध गयाउने य ऩदतथाऩनाको आग्रहराई अतिीकाय गयी साभान्म खचजभा नीस्ज विद्मारमभा आफ्नो
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िचचाको नाभाङ्कन गने उद्दे श्म सभेत सभािेश गरय अथिा कस्म्तभा दश व्मिसानमक ददन (व्मिसानमक ददनभा ऩने
विदाको ददनभा सभेत) सािजजननक विद्मारमफाट आफ्नो िचचा हटाउनको रागग
ननम्न शरखखत ऩत्र ददईनछै न्–



तऩाइराईं िचचा हटाउने उद्दे श्मको

सािजजननक विद्मारम ऩदतथाऩनाफाट आफ्नो िचचा हटाउॉ दा विद्मारम स्जल्रारे तऩाइराईं िचचाको भल्
ू माॊकनको
उद्दे श्मको रागग शरखखत सूचना प्रदान गछज तय तऩाईंरे िचचा भूल्माॊकनको रागग उऩरब्ध गयाउन हुॉदैन।
अथिा न्मामरमभा तऩाईंका काभहरूतिबाविक प्रभाखणत हुॉदैन।

ताऩनन असपरताकोरागग ऺनतऩूनतजको खचज ऩरयितजन िा अतिीकायको सूचना उऩरब्ध हुनेछैन मदद:
 विद्मारमरे तऩाईंराई सूचना उऩरब्ध गयाउन योकेको छ बने।
 तऩाईंरे आिश्मक सूचना प्राप्त गनऩ
ुज ने सूचना ऩाउनु बएकोछै न बने।
 सच
ना
ददन
ऩ
ने
आिश्मकतारे
िचचाहरूभा
गम्बीय शारयरयक हानी हुन्छ य तऩाईंको असभथजता अदारत िा ननयोऩण
ू
ु
अगधकृतरे कभ य अभान्म गनज सक्दै न बने।
 अशशक्षऺत हुनु य अॉग्रजीभा रेख्न सक्नुहुन्न बने अथिा।
 सूचना ददनुऩने आिश्मकतारे िचचाहरूभा गम्बीय बािानात्भक हानी हुन्छ बने।
एकतपी ऩदतथाऩनाको भुद्धाभा जि तकूर स्जल्रारे िचचाहरूको भूल्माॊकन य आईइवऩ विकासभा उगचत अिसय नददए तकूर
स्जल्रारे िचचाहरूराई भूल्माॊकन गने य आईइवऩ को विकासको अिसय नददएसम्भ तऩाईंरे ऺनतऩूनतज खोज्न ऩाउनह
ु ॉदैन।

अनस
ु च
ू ी क: नन्शल
ु क िा कभ िचडभा सहामतायश्रोतहरू
विशेष शशऺा य विशेष शशऺा प्रफक्रमा अन्तगजत तऩाईंको अगधकाय फुझये प्रमोग गनजको रागग नन्शुल्क य कभ खचजभा सेिाहरू
उऩरब्ध छन ्। उल्रेखखत केदह एजेन्सीहरू हुन ् जसरे मी सेिा ददन्छन ्।
विद्मारम स्जलराको राधग विशेष शशऺा ननदे शक
विद्मारम स्जल्रारे नन्शुल्क य कभ खचज राग्ने कानन
ु ी श्रोतहरू, जसभा तथाननम श्रोतहरू ऩनन ऩछज न, को सच
ू ी कामभ
गनुऩ
ज छज ।
Bureau of Special Education
New Hampshire State Department of Education
101 Pleasant Street
Concord, New Hampshire03301-3860
Telephone: (603) 271-3741
Fax: (603) 271-1099
E-mail: Barbara.Raymond@doe.nh.gov
Disabilities Right Center, Inc.
P.O. Box 3660
Concord, New Hampshire03301
Telephone: (603) 228-0432 or 1-800-834-1721
Fax: (603) 225-2077
E-mail: advocacy@drcnh.org
New Hampshire Bar Association/Pro Bono
112 Pleasant Street
Concord, New Hampshire03301
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Telephone: (603) 224-6942 or 1-800-852-3799
(Intake is through the Disabilities Rights Center)
ParentInformationCenter (PIC)
54 Old Suncook RoadConcord, New Hampshire03301
(603) 224-7005 or 1-800-947-7005
Fax: (603) 224-4365
Web Site (connects to staff e-mail): www.parentinformationcenter.org

अशबबािक सूचना केन्ररे विशेष शशऺा प्रफक्रमाको तहहरू बन्ने ऩुस्ततका नन्शुल्कउऩरब्ध गयाॉउछ जसरे विशेष शशऺा प्रफक्रमा य
कानुनहरूको फाये विततत
ृ भा फताउॉ छ।

नोट: थऩ जानकायीको रागग तथाननम विद्मारम स्जल्रा, एनएच तटे ट शशऺा विबागभा (६०३) २७१ ३७४१ िा मसको िेिसाइट
भा हे नुह
ज ोस ्। http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm

अनुसूची ि: ददनहरूको क्रकशसभ य व्माख्माहरू

न्मू ह्माम्ऩसामय अऩाङ्ग फारफाशरकाहरूको शशऺा सम्फन्धी ननमभहरूभा प्रमोग बएको
ददनहरूका प्रकायहरू

ददन राई आईडडइए को खण्ड ३००.९ भा मसयी व्माख्मा गरयएको छ:
(क) बफजनेश ददन िा विद्मारम ददन बनन नतोफकएको अितथाभा ददन बन्नारे क्मारेण्डय ददन बनेय फुखझन्छ।

(ख) बफजनेश ददन बन्नारे सॊघीम य तटे ट विदा फाहे क (मद्मऩी खण्ड ३००.४०३ डी (१) ख अनुसाय विदा बफजनेश
ददनभा तोकेभा) सोभफाय दे खख शुक्रफाय सम्भको ददनराई जनाउॉ छ।

(ग) (१) विद्मारम ददन बन्नारे एक ददन, आधा ददन सभेत, फारफाशरकाहरू ऩढ्न आउने ददनराई जनाॉउछ।

क्मारेण्डय ददनहरू
ददनहरू
१५

सुझािको प्रास्प्तऩनछ सुझाि फैठकको तम इडी ११०६.०१ (डी) (इ)

४५

भूल्माॊकन य ऩरयऺण सभाप्त इडी ११०७.०१ (सी) (डी)

३०

मोग्मता तम बएको ३० ददन शबत्रभा प्रायस्म्बक आईइऩी विकास गनज फैठक गरयन्छ ३४ शसएपआय ३००.३२३
(सी) (१) (२)

१०

एरइए रे अशबबािकराई आईइऩी सभह
ू फैठकफाये शरखखत सच
ू ना ददने इडी ११०३.०२ ए

५

एरइए रे अशबबािकराई फानन व्महोया तम सभूह फैठकफाये शरखखत सूचना ददने इडी ११०३.०२ ए

४५

अतथामी गह
ृ ननदे श कामजक्रभको सभमािगध इडी ११११.०५ जी
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४५+

४५ ददन बन्दा फदढ िा गह
ृ ननदे श कामजक्रभ इडी ११११.०५ एच

१०

४६औॊ ददन ऩूिज एरइए रे गह
ृ ननदे श सुचारु गनज सहमोगको रागग विशेष शशऺा ननदे शकराई कागजात ऩेश गने
इडी ११११.०५ एच

४५

एरइएरे रागू औषध य हनतमायको कायण आईएइमस भा ऩदतथाऩन ऩरयितजनको रागग अिगध इडी ११२४.०१

४५

सुनुिाई अगधकायीरे सुयऺाको कायण आईएइमस भा ऩदतथाऩन ऩरयितजनको रागग अिगध इडी ११२४.०१

४५

सॊबावित सुनुिाईको ४५ ददन अनघ ननणजमहरू सभूहराई ऩत्राचाय गने इडी ११२३.२५

१४

िैकस्ल्ऩक अशबबािकको आिश्मकताको प्रभाखणत अनुसन्धान ऩत्र प्राप्त बए ऩनछ अशबबािकरे उऩरब्धता फाये

३०

सुझािको ३० ददन शबत्र एरइएरे िैकस्ल्ऩक अशबबािकको आिश्मकताको तम गने इडी १११५.०३ जी

३०

शशऺा आमुक्तको खोज ऩनछ िैकस्ल्ऩक अशबबािकत्िको अन्त्म इडी १११५.०५ डी

३०

डडओइरे एरइएराई िैकस्ल्ऩक अशबबािकत्िअन्त्म फाये जानकायी इडी १११५.०५ डी

५५

मदद अशबबािकरे िैकस्ल्ऩक ननमुस्क्तभा आऩवत्त जनाए ५५ ददन शबत्र ननणजम गरयन्छ इडी १११५.०९ बफ (२)

४५

अशबबािकरे शैक्षऺक ये कडजको अनुयोध प्राप्त बएको ४५ ददन शबत्र ऩुनवज िचाय गने इडी १११९.०२ ए

१४

एरइएरे डब्रुऩीएन ऩत्राचाय गये ऩछ अनुयोधको जिाप ददन अशबबािकसॉगको सभम इडी ११२०.०३(ए)

१४

एरइए फाट डब्रुऩीएनको प्राप्तीऩनछ अशबबािकरे अनुभनत अस्तिकाय गनऩ
ुज ने ददनहरू इडी ११२०.०४ सी

१४

मदद अशबबािकरे अनभ
ु नत अनयु ोधभा जिाप नददएभा एरइएरे प्रततावित ऩरयितजन रागू गनजसक्ने ददनहरू

उऩरयऺकराई जानकायी ददने इडी १११५.०३ सी

इडी ११२०.०६ ए
६०

उजुयी सभाधान को सभम शसभा इडी ११२१.०२ इ

९०

उजयु ी सभाधान मदद ऩन
ु बज फचाय अनयु ोध गरयएभा इडी ११२१.०४

१०

आमुक्तको ऩुनबज फचायको उजुयीरे पेराऩाये को तथ्मको अनुयोध १० ददन शबत्र इडी ११२१.०४ ए

२०

आमुक्तरे ऩुनजबफचायको उजुयी ऩुया गने इडी ११२१.०४ बफ

५

भध्मतथताको रागग को आॉउछ बन्नेको जानकायी आयमसए १८६ सी २४ बफ

३०

अनुयोधको ३० ददन शबत्र भध्मतथता गरयन्छ आयमसए १८६ सी २४ ि (बफ)

१०

भध्मतथता ऩूिज दफ
ु ै ऩऺरे उननहरूको भुद्धाको उऩमोगी बागको सायाॊश ऩठाउनुऩछज इडी २०५.०३

३०

प्रायस्म्बक भध्मतथता सत्रको ३० ददन शबत्र सन
ु ि
ु ाई तथा कानन
ु कामाजरमभा रयऩोटज गने इडी २०५.०३ एभ
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५

तटतथ कन्पेये न्स अनघ दफ
ु ै सभह
ू रे उननहरूको भद्
ु धाको उऩमोगी बागको सायाॊश ऩठाउनऩ
ु छज आयमसए १८६ सी
२३ बफ

१२०

फाॉकी प्रफक्रमा सन
ु ि
ु ाईको अवऩर गरयएको १२० ददन शबत्र आयमसए १८६:१६ बफ घ ङ

५

फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाईको अनघ दफ
ु ै ऩऺरे तथ्मको प्रततावित फॉद
ु ाहरू साटासाट इडी ११२३.१५ बफ

३०

फाॉकी प्रफक्रमा सुनुिाईको ननणजमको ३० ददन शबत्र ऩूणज कामाजन्िमन इडी ११२३.२२ ए

९०

सुनुिाई अगधकायीको ननणजम कामाजन्िमनको रागग सुनुिाई तथा कानुन कामाजरमभा शरखखत रयऩोटज गने इडी
११२३.२२ बफ

२०

अनुयोधको १४ ददन गधत्रभा सुनुिाईको सॊबावित ऩदहरो ददन इडी ११२३.२५ सी (२)

विद्मारम ददन
१०

अनश
ु ासनको ननरकासनको ऩदहरो १० ददन कुनै सेिा नहयने (मदद सफराङ्ग विद्माथीहरूराई सेिा हुन्न बने)
इडी ११२४.०१

१०
१८०
१०ेॊ
१०

अनुशासनको ननरकासनको रगतै ऩदतथाऩनको ऩरयितजन इडी ११२४.०१ इडी ११२४.०२
विद्मारम फषजभा ददनहरू . विद्मारम फषज आयमसए १८९:१
अनुशासनको ननरकासनको जम्भा ददनहरू इडी ११२४.०१

ऩदतथाऩन ऩरयितनजको ननणजम बएको १० ददन शबत्रभा स्जल्रारे फानन तम गने ऩुनजबफचाय गनुज ऩछज इडी
११२४.०१ (३४ शसएपआय ३००.५३० इ

४५
ददनको

डडवऩएच फाये ननणजमभा ऩग
ु ेको य ऩत्राचाय गये को ददनहरू (अनुऩस्तथती य थऩ ददइएको) इडी ११२३.१८ इ
१० ददन ऩनछको ननरम्फन िा ननरकासनको दौयान एपएवऩइ ददइने इडड ११२३.०१ इडी ११२३.०२

शसभा
छै न

बफजनेश ददन
१०

क्मारेण्डय ददनहरू सािजजननक खचजभा फचचाराई ननजी विद्मारमभा हटाउने ऩूिज सूचना (बफजनेश ददनभा ऩने
विदाको ददन सभेत) इडी ११२.०२ (३४ शसएपआय २०००.१४८ डी (१) ग

२
२

सॊबावित सुनुिाइ अन्म सभूहराई नखुराएको डडवऩएच बफषमको नमाॉ प्रभाणको ऩरयचम इडी ११२३.२५ जी
सॊबावित डडवऩएचको ऩदहरो ददन अनघ प्रभाणको साटासाट इडी ११२३.२५ (स्ज)

५

ननमशभत डडवऩएचको ऩदहरो ददन अनघ प्रभाणको साटासाट इडी ११२३.१५ (बफ)

५

अन्म सभूहराई नखुराएको डडवऩएच बफषमको नमाॉ प्रभाणको ऩरयचम इडी ११२३.१७ (सी) (३)

१०
५

आईइऩी सभूह फैठक ऩनछ १० ददन शबत्र अनुशासनको कायण ऩदतथाऩनफाट हटाउने इडी ११२४.०१
ऩदहरो ददनको एडडऩी सन
ु ि
ु ाई अनघ तथ्महरूको प्रततावित फद
ु ाॉ सच
ू ीसच
ू ीत ११२३ १५ (बफ)
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अनुसूची ग् छोटकयी
उल्रेखखत विशेष शशऺा प्रफक्रमा य विशेष शशऺा कानुन य अगधकायभा प्रमोग बएको छोटकयीहरूको सूची हो। सफै छोटकयी महाॉ
प्रमोग गरयएकोछै न। मो ऩूणज सूची होइन तय तऩाईंराई विशेष शशऺा फततुहरू याम्रोसॉग फुझ्न भद्दत गनजको रागग हो।
छोटकयी

विततारयत रुऩ

एडीए (ADA)

अऩाङ्ग अभेरयकन ऐन (Americans with Disabilities Act)

एबफए (ABA)
एडीडीयएडीएचडी (ADD/ADHD)
एऩीइ (APE)

एमसएर (ASL)

एटी(मस) [AT(S)]

सीएऩीडी (CAPD)

सीएमसए (CASA)
शसइशस (CEC)
सीएप (CF)

शसएपआय (CFR)

सीएचआइएनमस (CHINS)
सीएभएचसी (CMHC)
सीऩी (CP)
डीडी (DD)

डीडीसी (DDC)

डीएचएचमस (DHHS)
डीओइ (DOE)

डीआयसी (DRC)

डीसीिाईएप (DCYF)
डीमस (DS)
डीऩी (DP)
इडी (ED)

इआइ (EI)

इआइएन (EIN)
इएरएर (ELL)

इमसएर (ESL)

इमसिाई/इिाईऩी (ESY/EYP)
एपएऩीइ (FAPE)
एपएमस (FAS)
एपफीए (FBA)

एपसीइमसमस (FCESS)
एपइआयऩीए (FERPA)
एचआइ (HI)
आइडड (ID)

आइडीइए २००४ (IDEA 2004)
आइइइ (IEE)

आइइऩी (IEP)

आइएपमसऩी (IFSP)
आइमसऩी (ISP)
आइक्मू (IQ)

एप्राइड विहे विएय एनाराइशसस (Applied Behavior Analysis)
एटे न्सन डेफपशसट डडसअडय हाइपमास्क्टब डडसअडय (Attention Deficit Disorder/Hyperactive Disorder)
अडप्टे ड फपस्जकर एजक
ु े शन (Updated Physical Education)
अभेरयकन साॊकेनतक बाषा (American Sign Language)

सहामता प्रविगध (सेिा)[Assistive Technology (Services)]

सेन्िर अडडटयी प्रोसेशसङ डडसअडय (Central Auditory Processing Disorder)
कोटज एप्िाइन्टे ड तऩेशर एड्बोकेट(Court Appointed Special Advocate)

काउस्न्सर पय एक्सेप्सनर गचल्रेन (Council for Exceptional Children)
शसस्रटक फपब्रोशसस( Cystic Fibrosis)

कोड अप सॊघीम ये गर
ु ेशन (Code of Federal Regulations)
सेिा आिश्मक फचचा (Children in Need of Services)

साभुदानमक भानशसक तिातथ केन्द (Community Mental Health Centers)
सेयेब्रर ऩास्ल्स (Cerebral Palsy)

डेबरऩभेन्टर डडरे (९ भदहना बन्दा दढरा जन्भ) डेबरऩभेन्टर डडसएबफशरदटज (Developmental Delay (birth
through 9)/ Developmental Disabilities)

डेबरऩभेन्टर डडसएबफशरदटज ् काउस्न्सर (Developmental Disabilities Council)

डडऩाटजभेन्ट अप हे ल्थ एण्ड ह्मभ
ू न सशबजस(Department of Health and Human Services)
डडऩाटजभेन्ट अप एजक
ु े शन (Department of Education)

डडसएबफशरदटज याइट्स सेन्टय (DisabilitiesRightsCenter)

डडशबजन अप गचल्रेन, मथ
ू एण्ड पेशभशरज \ (Division of Children, Youth and Families)
डाउन सेन्रोभ (Down syndrome)
डडउ प्रोसेस९Due Process)

इभोसनर डडतटयफेन्स(Emotional Disturbance)
अशरज इन्टयबेन्सन (Early Intervention)

अशरज इन्टयबेन्सन नेटिक {(Early Intervention Network)
इङशरस ल्माङग्िमज रनजय(English Language Learner)

दोश्रो बाषाको रुऩभा अॊग्रेजी ( English as a Second Language )

रम्ब्माइएको विद्मारम फषज (Extended School Year/ Extended Year Program)
ननशुल्क य उगचत सािजजननक शशऺा (Free and Appropriate Public Education)
पेटर अल्कोहर शसन्रोभ (Fetal Alcohol Syndrome)
पङ्सनर

विहे विएय एनाराइशसस(Functional Behavior Analysis or Functional Behavioral Assessment)

पेभरी सेन्टयजड अशरज सऩोट एण्ड सशबजस Family Centered Early Supports and Services
पेभशर एजक
ु े शनर याइट्स एण्ड प्राइबेसी (Family Educational Rights and Privacy Act)
हे मरयङ इम्ऩेमयभेन्ट (Hearing Impairment)

इन्टरेक्चि
ु र डडसएबफशरदट (Intectual Disability)

इस्न्डशबजअ
ु र विद डडसएबफशरदट एजक
ु े शन एक्ट २००४ (Individuals with Disabilities Education Act 2004)
इस्न्डऩेन्डेन्ट एजक
ु े शन इबारूएशन Independent Educational Evaluation

इस्न्डशबजअ
ु राइजड एजक
ु े शन प्रोग्राभ (Independent Educational Evaluation)

इस्न्डशबजअ
ु राइजड फ्माभशर सऩोट प्रान (Individualized Family Support Plan)
इस्न्डशबजअ
ु राइजड सशबजस प्रान (Individualized Service Plan)
इन्टे शरजेन्स कोतचन ् (Intelligence Question)
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एरडी (LD)

रननजङ डडसएबफशरदट (Learning Disability)

एरइऩी (LEP)

शरशभटे ड इङशरस प्रोफपसेस्न्स (Limited English Proficiency)

एरइए (LEA)

एरआयइ (LRE)
एभए (MA)

एभडी (MD)

एभआइसीइ (MICE)
एनसीएरफी (NCLB)
एनएप (NF)

एनएचमसइआइमस (NHSEIS)
एनबीएरडीय/एनएरडी(NVLD/NLD)
ओसीडी (OCD)

ओसीआय (OCR)
ओडीडी (ODD)

ओएचआइ (OHI)

ओमसइऩी (OSEP)
ओटी (OT)

ऩीफीआइमस (PBIS)
ऩीडीडी (PDD)

ऩीडीडी/एनओमस (PDD/NOS)
ऩीआइसी (PIC)
ऩीटीआइ (PTI)
ऩीएर (PL)
ऩीटी (PT)

ऩीटीएएन (PTAN)

ऩीटीमसडी (PTSD)
आयएडी (RAD)

आयमसए (RSA)
मसइए (SEA)

मसएसी (SAC)

मसएआइएप (SAIF)
मसएमू (SAU)
मसआइ (SI)

मसआइमस (SIS)
मसएरडी (SLD)
मसएरऩी (SLP)

मसएरमस (SLS)
मसऩीऩी (SPP)
मसमस (SS)
मसमस (SS)

मसमसआइ (SSI)

मसमसडीआइ (SSDI)
टीबफआइ (TBI)

टीटीडी/टीटीिाइ TTD/TTY
बीए (VA)

रोकर एजक
ु े शन एजेस्न्स (Local Education Agency)

शरतट ये स्तिस्क्टब इन्बाईयोभेन्ट(Least Restrictive Environment)
भेन्टर एज (Mental Age)

भतकूरय डडतिोफप (Muscular Dystrophy)
भस्ल्ट

सेन्सयी

इन्टयबेन्सन

थ्रु

Consultation and Education)

कन्सरटे सन

एण्ड

एजक
ु े शन

(Multi-sensory

Intervention

through

नो चाइल्ड रेफ्ट बफहाइन्ड (No Child Left Behind)
न्मयू ो फपब्रोशसस ् (Neuro Fibrosis)

न्मू ह्मान्ऩसामय तऩेशर एजक
ु े शन इन्पयभेशन शसतटभ (New Hampshire Special Education Information
System)

नन बफजर रननजङ डडसएबफशरदट (Nonverbal Learning Disability)

ओब्सेशसफकम्ऩस्ल्सब डडसअडय (Obsessive Compulsive Disorder)
अफपस अप शसशबर याइट्स (Office of Civil Rights)

अऩोस्जसनर डडपेन्ट डडसअडय (Oppositional Defiant Disorder)
अदय हे ल्थ इम्ऩेएयभेन्ट (Other Health Impairment)

अफपस अप तऩेशर एजक
ु े शन प्रोग्राभ (Office of Special Education Programs)
अकुऩेशनर थेयाऩी (Occupational Therapy)

ऩोस्जदटब विहे विओयर इन्टयबेन्सनस ् एण्ड सऩोटज (Positive Behavioral Intervention and Supports)
ऩयभ्माशसब डेबरऩभेन्टर डडसअडय (Pervasive Developmental Disorder)

ऩयभ्माशसब डेबरऩभेन्टर डडसअडययएनओएस (Pervasive Developmental Disorder, not Otherwise
Specified)

प्माये न्ट इन्पयभेसन सेन्टय (ParentInformationCenter)

प्माये न्ट िे ननङ एण्ड इन्पयभेसन सेन्टय (Parent Training and InformationCenter)
ऩस्ब्रक र

(Public Law)

फपस्जकर थेयाऩी (Physical Therapy)

वप्र तकूर टे स्क्नकर अशसतटे न्स नेटिकज (Pre School Technical Assistance Network)
ऩोतट िाउम्मादटक तिे स डडसअडय (Post-Traumatic Stress Disorder)
रयमास्क्टब अट्माचभेन्ट डडसअडय (Reactive Attachment Disorder)
रयबाइज्ड तट्माटस एनोटे ड (Revised Statutes Annotated)
तटे ट एजक
ु े शन एजेस्न्स (State Education Agency)

तटे ट एडबाइजयी कशभटी (State Advisory Committee)

तऩेसशरतट इन एसेसभेन्ट अप इन्टरेक्चअ
ु र पङ्सननङ (Specialist in the Assessment of Intellectual
Functioning)

तकूर एडशभननतिे दटब मनू नट (School Administrative Unit)
सेन्सयी इन्टीग्रेसन (Sensory Integration)

सेकन इन्फ्मान्ट सेन्रोभ (Shaken Infant Syndrome)

तऩेशसफपक रननजङ डडसएबफशरदट (Specific Learning Disability)

स्तऩच एण्ड ल्माङग्िेज प्माथोरोस्जतट (Speech and Language Pathologist)
स्तऩच एण्ड ल्माङग्िेज तऩेसशरतट (Speech and Language Specialist)
सयोगेट प्माये न्ट प्रोगाभ (Surrogate Parent Program)
तकेरड् तकोय (Scaled Score)

तट्माण्डण्र्ड तकोय (Standard Score)

सस्प्रभेन्टर सेक्मरू यदट इन्कभ (Supplemental Security Income)

सोसर सेक्मयू े टी डडसएफर इन्कभ (Social Security Disability Income)
िाउभादटक ब्रेन इन्जयु ी (Traumatic Brain Injury)

टे शर टाइऩयाइदटङ डडबाइस (Tele-typewriting device)

बोशरन्टय एड्बोकेट [Volunteer Advocate (Trained & certified by PIC)]
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बीआय (VR)

बोकेसनर रयह्माविशरटे शन (Vocational Rehabilitation)

डब्रआ
ु इमससी (WISC)

िेक्सरय इन्टे शरजेन्स तकेर पय गचल्रेन (Wechsler Intelligence Scale for Children)

डब्रुएआइमस (WAIS)
डब्रुऩीएन (WPN)

डब्रुऩीऩीमसआइ (WPPSI)
िाइडीसी (YDC)

िाइमसडीमू (YSDU)

िेक्सरय अडल्ट इन्टे शरजेन्स तकेर (Wechsler Adult Intelligence Scale)
lnlvt k"j{ ;'rgf (Written Prior Notice)

िेक्सरय वप्र तकूर एण्ड प्राइभयी तकेर अप
Intelligence)

इन्टे शरजेन्स (WechslerPreSchool and Primary Scale of

मथ
ू डेबरऩभेन्ट सेन्टय (YouthDevelopmentCenter)

मथ
ू सशबजस डडटे न्सन मनू नट(Youth Service Detention Unit)

विशेष ् शशऺाको रागग न्मू ह्माम्ऩसामय प्रमोगात्भक सािधानी हाते ऩस्ु ततका अक्टोफय २०१४
33

अनुसूची घ् घयभा ऩदढयहे का अऩाङ्ग फ्चाको अधधकायहरू
अऩाङ्ग फचचाको अशबबािकराई सफराङ्ग फचचाको अशबबािक सयह आफ्नो फचचाराई गह
ृ विद्मारम छान्न ऩाउने अगधकाय
छ। गह
ृ विद्मारमभा बएको फचचाको विशेष शैक्षऺक मोग्मताको ख्मार बफनानै सािजजननक विद्मारमको विद्माथॉ राई उऩरब्ध
कामजक्रभ य सेिाहरूभा सहबागी हुने अगधकाय एनएच कानुन (आयमसए १९३ य १९३ ए)रे ददएको छ।

तय गह
ृ विद्मारमभा

बएका अऩाङ्ग फचचारे विद्मारम स्जल्रारे ददने ननशुल्क य उगचत सािजजननक शशऺा ऩाउने अगधकाय बने याख्दै नन ्। आफ्नो
फचचाको रागग गुह विद्मारम छानेका अशबबािकको अगधकायफाये आयमसए १९३े्१ सी य आयमसए १९३ ए्९ रे थऩ जानकायी
ददनेछ।

आयमसए १९३:१ सी गह
ृ विद्मारमय गैयसािडजननक विद्माथीहरूको सािडजननक विद्मारम कामडिभभा ऩहुॉच

गैयसािजजननक य गह
ृ विद्मारमभा बएका विद्माथीहरूको उननहरू फतने विद्मारमस्जल्रारेप्रदान गने ऩाठ्मक्रभ िा सह ऩाठ्मक्रभ
कामजक्रभभा ऩहुॉच हुनेछ। विद्मारम स्जल्राको आिाशसम विद्माथॉ बन्दा कडा प्रनतफस्न्धत नहुने गरय तथाननम विद्मारम फोडजरे
मततो ऩाठ्मक्रभ िा सह ऩाठ्मक्रभ कामजक्रभभा सहबागीता सॊचारन गनजकोरागी नीनत फनाॉउन सक्छ। मस खण्डभा सह
ऩाठ्मक्रभ भा ननमशभत शैक्षऺक कामजक्रभराई सहमोग ऩग्ु ने क्रि, खेरकुद, सभाजसेिा जतता कुयाराई प्रोत्साहन गने कुया

सॊरग्न हुनेछ। मस खण्डभा व्माख्मा गरयए अनुसायको ऩहुॉच ददन गह
ृ विद्मारमभा बएका विद्माथॉभा २१ फषज उभेय ऩुगेका, हाई
तकूर िा सो सयह सकेका विद्माथॉहरू ऩदै नन ्। मस खण्डभा धएको कुनै ऩनन कुया अशबबािकराई आयमसए १९३े्१ को
आिश्मकताबन्दा ज्मादा हुनेगरय गह
ृ शशऺा कामजक्रभ तथाऩना गनज गरयएको होइन।
श्रोत् २००२, २०२े्१ जुराई १४, २००२ फाट रागू
आयमसए १९३ ए्९ शसशभत दानमत्ि

आिशसम विद्मारम स्जल्रा, फोडज य कुनै ऩनन कभजचायीहरू, जो फचचाको गह
ृ अध्ममनभा साभेर छन,् उननहरू फचचाको गह
ृ
अध्ममनको कायण फचचा, अशबबािक िा अन्म व्मस्क्तभा हुने कुनै ऩनन हानन, नोक्सानी, भत्ृ मु आददको रागग स्जम्भेफाय
हुनेछैन। तय फचचाको नन्शुल्कय सदह िा उऩमुक्त सािजजननक शशऺा ऩाउन नसक्नाको कायणको दानमत्ि मसभा शसशभत हुदै न ्।

श्रोत १९९०, २७९ ३ जुराई १, १९९१ फाट राग"
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अनुसूची ङ:

फीभा

अगधसूचना

साभद
ू ानमक राब िा फीभाको प्रमोग सम्फन्धी शरखित अधधसच
ू ना
आदयणीम अशबबािक तथा सॊयऺक ज्मू,
तऩाईं तथा तऩाईंको फचचाको साभद
ू ानमक राब िा फीभा प्रमोगभा सॊघीमसॊघीम विशेष शशऺा ऐन,
अगधसूचना

(IDEA) अन्तगजत

व्मिस्तथत सेिाप्रदामक सॊतथा

फाये

माम्सामय भा "
प्रदान

त्सा

फीभा"

(भेडडकएड)

कामजक्रभ

, प्रान्तबरयका

त
,

याज्मको
.

.

विद्मारम स्जल्राहरूरे याज्मततयभा िावषजक राख यकभ प्राप्त गछज न ्, जुन नआइददएको बए याज्म िा तथानीम अनुदानका
स्रोतहरूफाट आउॉ नुऩने गथमो।
आइ. .इ. . (IDE

फीभा

इ.इ. . (
,

म्फ

अन्तगजत प्राप्त हुने अनद
ु ान, जन
ु ् एन.
स्जल्रा

शुल्क
,

.

अनद
ु ान

आफ्नो

चाहनु
ईंको राबभा कटौती हुने दे खखएभा
िा िावषजक वप्रशभमभ फढ्ने जतता, तऩाईंराई पाईदा नहुने ननतजा दे खखएभा तऩाईंको विद्मारमरे तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा
सहामताराई अऩनाउन सक्दै न।

तऩाईंरे विद्मारम स्जल्राराई तऩाईंको अथिा तऩाईंको फचचाको साभूदानमक फीभा िा राब प्रमोग गने अनुभनत ददए िा नददए
ऩनन तऩाईंको फचचारे उन/
इ.इ. .
हुनेछैनन ्;

,

इ

इ.इ. .

रे प्राप्त गने

नुज ऩछज नै बन्ने छै न।

शरखित अधधसूचना कदहरे प्रदान गरयनै ऩछड
जफ विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्रदान गनजको ननस्म्त ऩदहरो ऩटक तऩाईंको अनभ
ु नत
भाग्नु बन्दा ऩदहरे,
इ. .इ. . अन्तगजत
अगधसच
ू ना


विद्मारम स्जल्रारे ऩदहरो ऩटक तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्रमोग गनुज बन्दा अनघ आइ. .इ. .



ती राबहरूराई ऩदहरो ऩटक प्रमोग गनजको ननस्म्त तऩाईंको अनुभनत शरन बन्दा ऩदहरे;
त्मसऩनछ प्रत्मेक िषज



मो शरखखत अगधसूचना सिजसाधयण जनतारे फुझ्ने बाषाभा िा तऩाईंको भातब
ृ ाषाभा िा तऩाईंरे प्रमोग गने कुनै बावषक
सञ्चायको भाध्मभफाट,
म्भ,
अशबबािकको अनभ
ु नत
विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको फचचाको आइ. .इ. . अन्तगजत

फीभाराई

, विद्मारम

ऩछज । तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंराई अनभ
ु नत ददन तथा शभनत
उल्रेख गनजको ननस्म्त तऩाईंराई पायभ प्रदान गनेछ। तऩाईको विद्मारम स्जल्रारे तऩाईंको अनभ
नत
एकऩटक भात्र शरन
ु
आिश्मक छ।
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अनुभनतको भाऩदण्डका दइ
ु बाग हुन्छन ्:
१)
व्मस्क्तगत ऩदहचानजन्म विियण खुरासा गनजको ननस्म्त गचफकत्सा सहामता व्मितथाऩनको रागग
स्जम्भेिाय तटे ट एजेन्सीराई ददइने अनुभनत।


तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्राप्त गनजको ननस्म्त,
न्ट सभऺ,

,

व्मस्क्तगत ऩदहचानजन्म विियण

, जे.इ. .

गग

ऩदहचानजन्म विियण खुरासा
२)


व्मस्क्तगत ऩदहचानजन्म विियण
(

) खुरासा

चादहन्छ

,

सॊघीमसॊघीम कानुन
,
,

जेन्टराई गचफकत्सा सहामता बयऩाई गनजको ननस्म्त आिश्मक, सो व्मस्क्तगत

प्रमोग तथा ऩहुॉच
भञ्जुयीनाभा:
तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्रमोग गनजको ननस्म्त तऩाईंरे विद्मारम स्जल्राराई ददने अनभ
ु नतरे तऩाईंराई
कुनै नोक्सानी गदै न,
अन्तगजत
सुयऺा
o
o

आ

:

कुनै

ऩने

तऩाईंको विद्मारमरे ऩदहरो ऩटक तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्रमोग गनज बन्दा ऩदहरे शरखखत
अशबबािक अनुभनत शरनु ऩछज ।
तऩाईंको विद्मारमरे तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता भा ऩहुॉच (
)
:
 उऩरब्ध जीिन ऩमजन्त याशी तथा अन्म कुनै ऩनन प्रकायको गचफकत्सा सहामता राबभा ह्रास ल्माउॉ छ
बने;





तिातथ्मोऩचायको दहसाफरे आिश्मक (

वप्रशभमभभा फद्
ृ गध गयाउने (
;



इ

,
)

फीभा

) सेिाहरू

यताभा

तिातथ्म सम्फन्धी खचजको कुर भात्राको आधायभा प्राप्त हुने ऩरयिाय तथा सभूदामभा आधारयत
शभनाहाको ननस्म्त मोग्मता गभ
ु ाउने बएभा।

अनुभनत क्रपताड
 मदद तऩाईंरे तऩाईंको फचचाको व्मस्क्तगत ऩदहचानजन्म विियणहरू खर
ु ासा गनजको ननस्म्त,
, सॊघीम कानुन अन्तगजत



मदद तऩाईंको विद्मारम स्जल्रारे आइ. .इ. . अन्तगजत
फीभा

चाहनु
,
ल्राराई तऩाईंको फचचाको गचफकत्सा सहामता प्रमोग गनज अनुभनत
ददन्छ। तऩाईंरे आफ्नो अनुभनत फपताज शरइसकेऩनछ,
फीभा
फपताज ऩत्र प्राप्त गरयसकेऩनछ मो अनभ
ु नत फपताज रागू हुन्छ।

नेछ

हतताऺरयत अनुभनत
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मदद ऩरयिाय/

ने अनु

भात्र तरको बाग ऩुया गनुह
ज ोस ्।

अनभ
ु नत क्रपताड

विद्माथॉको नाभ: _________________________________
गचफकत्सा सहामता (भेडडकएड) आइ. .

_____________________________________

भागथ उल्रेखखत विद्माथॉको अशबबािक/
वि

इ

____/_____/_______

,

प्रमोग तथा

अनुभनत फपताज शरन्छु। भ मो जान्दछु,
भा

अनुभनत फपताज पायभ प्राप्त गरयसकेऩनछ मो अनभ
ु नत फपताज रागू हुन्छ।

अशबबािक/

______________________________

________________________________

ऩरयिायको हतताऺय

विद्माथॉ पाइरको सक्करी प्रनत------अशबबािक/
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