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માતાિપતા અને બાળકોના િવશેષ િશ0ણ અિધકારો 
 ઇ"#ડિવઝ(અુલ િવથ -ડસે0બ0લટ3સ એ56કુ8શન એ;ટ હ8ઠળ, ભાગ B અને  

ક80લફોિનDયા િશFણ કોડ 

!"#યાગત (રુ+ાની (ચૂના 
ઓ;ટોબર 2016મા ંLધુાર8લ 

  
ન"ધ: તમારા બાળકના િવશેષ િશ0ણ કાય34મ 5દાન કરવા માટ8 જવાબદાર કોઈપણ =હ8ર િશ0ણ એજ@સીCુ ં

વણ3ન કરવા માટ8 આ સમG દHતાવેજમા ંHIલૂ LડHNOPટ શQદનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. આકારણી શQદનો 

ઉપયોગ UVૂયાકંન અથવા પરO0ણ માટ8 થાય છે. ફ8ડરલ અને રાZય કાયદાઓ આ \ચૂનામા ં^Gે_ સં̀0aત 

શQદોનો ઉપયોગ કરOને ટાકંવામા ંઆbયા છે, c આ \ચૂનાના છેVલા dfૃઠ પર શQદાવ`લમા ંસમ=વવામા ં

આbયા છે. 
 
 
 

N-Oયાગત LરુFાની Lચૂના Tુ ંછે? 
 
આ માLહતી તમને hણ (3) વષ3થી લઈને એકવીસ (21) વષ3ની વયના િવકલાગં બાળકોના માતા-િપતા, કાCનૂી 

વાલી અને સરોગેટ માતાિપતા તરOક8 અને c િવiાથjઓ અઢાર (18) વષ3ની lમર8 પહ"mયા છે, dnુતતાની 

lમર સાથે તમારા શૈ0`ણક અિધકારો અથવા 5L4યાગત \રુ0ાની ઝાખંી સાથે 5દાન થાય છે. 
 
ઇs@ડિવઝtઅુલ િવથ Lડસે`બ`લટOસ એZuકુ8શન એPટ (^Gે_મા,ં IDEA તરOક8 ઓળખાય છે) હ8ઠળ 5L4યાગત 

\રુ0ાની \ચૂના આવvયક છે અને તે તમને 5દાન કરવી આવvયક છે: 

• Zયાર8 તમે નકલ માટ8 dછૂો છો 

• તમારા બાળકને 5થમ વખત િવશેષ િશ0ણ UVૂયાકંન માટ8 સદં`ભxત કરવામા ંઆવે છે 

• દર વખતે Zયાર8 તમને તમારા બાળકCુ ંUVૂયાકંન કરવા માટ8 UVૂયાકંન યોજના આપવામા ંઆવે છે 

• શાળા વષ3મા ં5થમ રાZય અથવા િનયત 5L4યાની ફLરયાદની 5ાyaત પર, અને 

• Zયાર8 િનરાકરણ કરવાનો િનણ3ય લેવામા ંઆવે છે c aલેસમે@ટમા ંફ8રફાર કર8 છે 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321, અને 56341.1[g] [1])  

 
 
 ઇ"#ડિવઝ(અુલ િવથ -ડસે0બ0લટ3સ એ56કુ8શન એ;ટ (IDEA) Tુ ંછે? 
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IDEA એ એક સઘંીય કાયદો છે cમા ંશાળાના LડHNOPટઓએ લાયકાત ધરાવતા િવકલાગં બાળકોને "મફત 

યો{ય =હ8ર િશ0ણ" (^Gે_મા,ં cને FAPE તરOક8 ઓળખવામા ંઆવે છે) 5દાન કરવાની જ|ર છે. મફત યો{ય 

=હ8ર િશ0ણનો અથ3 એ છે ક8 bય}Pતગત િશ0ણ કાય34મ (^Gે_મા,ં cને IEP તરOક8 ઓળખવામા ંઆવે છે) 

અને =હ8ર દ8ખર8ખ હ8ઠળ તમારા બાળકને કોઈપણ ખચ3 િવના િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ dરૂO 

પાડવામા ંઆવે છે. 
 
 
Tુ ંVું મારા બાળકના િશFણ Wગેના િનણXયોમા ંભાગ લઈ શZંુ? 
  
તમારા બાળકના િવશેષ િશ0ણ કાય34મને લગતી કોઈપણ િનણ3ય લેવાની મીLટ~ગમા ંભાગ લેવાની તક આપવી 

આવvયક છે. તમને તમારા બાળકની ઓળખ (પાhતા), UVૂયાકંન અથવા શૈ0`ણક aલેસમે@ટ અને તમારા 

બાળકના FAPE ને લગતી અ@ય બાબતો િવશે IEP ટOમ મીLટ~{સમા ંભાગ લેવાનો અિધકાર છે. (20 USC 
1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 
  
માતા-િપતા અથવા વાલી, અથવા Hથાિનક શૈ0`ણક એજ@સી (LEA), ને IEP ના િવકાસમા ંભાગ લેવાનો અને 

IEP ટOમ મીLટ~ગની કાય3વાહOને ઈલેPNોિનકલી ઑLડયોટ8પ કરવાનો તેમનો ઈરાદો શ| કરવાનો અિધકાર છે. 

મીLટ~ગના ઓછામા ંઓછા 24 કલાક પહ8લા,ં માતા-િપતા અથવા વાલીએ IEP ટOમના સ�યોને મીLટ~ગ ર8કોડ3 

કરવાના તેમના ઇરાદા િવશે =ણ કરવી જોઈએ. જો માતા-િપતા અથવા વાલી IEP મીLટ~ગના ર8કોLડ�ગ LEA 

ઑLડયોટ8પ માટ8 સમંિત આપતા નથી, તો મીLટ~ગ ઑLડઓટ8પ ર8કોડ3ર પર ર8કોડ3 કરવામા ંઆવશે નહ�. 
 

તમારા અિધકારોમા ંFAPE ની ઉપલQધતા િવશેની માLહતીનો સમાવેશ થાય છે, cમા ંતમામ 5ોGામ િવકVપો 

અને તમામ ઉપલQધ વૈકyVપક 5ોGા�સ, =હ8ર અને `બન-=હ8ર બનેંનો સમાવેશ થાય છે. (20 USC 1401[3], 

1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], અને 56506) 
  
 
મને વ[ ુમદદ ]ાથંી મળ3 શક8? 
  
Zયાર8 તમને તમારા બાળકના િશ0ણ િવશે `ચ~તા હોય, �યાર8 તમારા બાળક અને તમને દ8ખાતી કોઈપણ 

સમHયાઓ િવશે વાત કરવા માટ8 તમે તમારા બાળકના િશ0ક અથવા bયવHથાપકનો સપંક3  કરો તે મહ�વdણૂ3 

છે. તમારા HIલૂ LડsHNPટ અથવા Hપેિશયલ એZuકુ8શન લોકલ aલાન એLરયા (SELPA) નો Hટાફ તમારા 

બાળકના િશ0ણ, તમારા અિધકારો અને 5L4યાગત સલામતી િવશેના 5�ોના જવાબ આપી શક8 છે. ઉપરાતં, 

Zયાર8 તમને કોઈ `ચ~તા હોય, �યાર8 આ અનૌપચાLરક વાતચીત ઘણીવાર સમHયાCુ ંિનરાકરણ લાવે છે અને 

�Vુલા સચંાર =ળવવામા ંમદદ કર8 છે.  
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તમે ક8`લફોિન�યાની પેર8@ટ સHંથાઓ (કૌ�ંુ`બક સશ}Pતકરણ ક8@�ો અને પેર8@ટ તાલીમ સHંથાઓ)માથંી એકનો 

પણ સપંક3  કરવા માગી શકો છો, c શૈ0`ણક 5ણાલીને \ધુારવા માટ8 માતાિપતા અને િશ0કો વmચે સહયોગ 

વધારવા માટ8 િવકસાવવામા ંઆવી હતી. આ સHંથાઓ માટ8ની સપંક3  માLહતી CDE Hપેિશયલ એZuકુ8શન 

ક8`લફોિન�યા પેર8@ટ ઓગ�નાઈઝેશન વેબ પેજ પર http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp પર 

જોવા મળે છે.   
 
વધારાના સસંાધનો આ દHતાવેજના ^તે \ ૂ̀ચબ� કરવામા ંઆbયા છે cથી તમને 5L4યાગત \રુ0ાને 

સમજવામા ંમદદ મળે. 
 
જો મા_ંુ બાળક બહ8_ંુ હોય, સાભંળ3 શક`ુ ંન હોય, Wધ હોય, aૃ"cટહ3ન હોય અથવા બહ8રા-Wધ હોય 

તો? 
 
રાZય િવિશfટ HIલૂો બહ8રા, સાભંળવામા ંઅ0મ, ^ધ, �ૃsfટહOન અથવા બહ8રા-^ધ હોય તેવા િવiાથjઓને 

તેની hણેય \િુવધાઓમા ંસેવાઓ dરૂO પાડ8 છે: �8મો@ટ અને Lરવરસાઇડમા ંક8`લફોિન�યા HIVૂસ ફોર ધ ડ8ફ અને 

�8મો@ટમા,ં ક8`લફોિન�યા HIલૂ ફોર ધ Qલાઇ@ડમા.ં બનેં Hટ8ટ HIલૂ ફોર ધ ડ8ફમા ંબાVયાવHથાથી 21 વષ3ની વય 

\ધુીના િવiાથjઓને ર8િસડ8}@શયલ અને ડ8 HIલૂ 5ોGામ ઓફર કરવામા ંઆવે છે. ક8`લફોિન�યા HIલૂ ફોર ધ 

Qલાઇ@ડમા ંપાચંથી 21 વષ3ની વયના િવiાથjઓને આવા કાય34મો આપવામા ંઆવે છે. રાZયની િવશેષ 

શાળાઓ UVૂયાકંન સેવાઓ અને તકનીકO સહાય પણ 5દાન કર8 છે. રાZયની િવશેષ શાળાઓ િવશે વ� ુમાLહતી 

માટ8, Iૃપા કરOને http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ પર ક8`લફોિન�યા Lડપાટ3 મે@ટ ઑફ એZuકુ8શન (CDE)ની 

વેબસાઈટની Uલુાકાત લો. ][5] અથવા તમારા બાળકની IEP ટOમના સ�યો પાસેથી વ� ુમાLહતી માટ8 dછૂો. 
 

નો4ટસ, સમંિત, આકારણી, સરોગેટ પેર;<ટ એપોઇ<ટમે<ટ અને ર;કો?્Aસની 

ઍCસેસ 
 
 

અગાઉની લે)ખત ,ચૂના 
 
કોઈ નો-ટસ ]ાર8 જdર3 છે? 

 
Zયાર8 HIલૂ LડHNOPટ ખાસ જ|Lરયાતો ધરાવતા તમારા બાળકની ઓળખ, UVૂયાકંન અથવા શૈ0`ણક aલેસમે@ટ 

અથવા મફત યો{ય =હ8ર િશ0ણની જોગવાઈમા ંફ8રફારની દરખાHત કર8 અથવા ઇનકાર કર8 �યાર8 આ \ચૂના 

આપવી આવvયક છે. (20 USC 1415[b][3] and (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 

56329 અને 56506[a])  
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શાળા LડsHNPટ8 તમને તમારા બાળકના \ ૂ̀ચત UVૂયાકંન િવશે લે`ખત \ચૂના અથવા UVૂયાકંન યોજનામા ં

UVૂયાકંન માટ8ની તમારO લે`ખત િવનતંીના પદંર (15) Lદવસની ^દર =ણ કરવી આવvયક છે. \ચૂના સમ_ 

શકાય તેવી અને તમારO મા�ભૃાષા અથવા અ@ય સચંાર પ�િતમા ંહોવી જોઈએ, િસવાય ક8 તે Hપfટપણે તેમ 

કર�ુ ંશ� ન હોય. (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
નો-ટસ મને Tુ ંકહ8શે? 
  
અગાઉની લે`ખત \ચૂનામા ંનીચેનાનો સમાવેશ થવો જોઈએ: 
 
1. HIલૂ LડHNOPટ �ારા 5Hતાિવત અથવા નકારવામા ંઆવેલી L4યાઓCુ ંવણ3ન 

2. શા માટ8 કાય3વાહOની દરખાHત કરવામા ંઆવી હતી અથવા નકારવામા ંઆવી હતી તેની સમ�ૂતી 

3. દર8ક આકારણી 5L4યાCુ ંવણ3ન, ર8કડ3 અથવા એજ@સીને \ ૂ̀ચત અથવા નકારવામા ંઆવેલ કાય3વાહOના 

આધાર તરOક8 ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 

4. એક િનવેદન ક8 િવકલાગંતા ધરાવતા બાળકના માતા-િપતાને 5L4યાગત સલામતી હ8ઠળ ર0ણ મળે છે 

5. આ ભાગની જોગવાઈઓને સમજવામા ંસહાય મેળવવા માટ8 માતાિપતાએ સપંક3  કરવા માટ8ના �ોતો 

6. IEP ટOમે �યાનમા ંલીધેલા અ@ય િવકVપોCુ ંવણ3ન અને તે િવકVપો નકારO કાઢવાના કારણો; અને 

7. 5Hતાિવત અથવા નકારવામા ંઆવેલી L4યા સાથે સબંિંધત કોઈપણ અ@ય પLરબળોCુ ંવણ3ન. (20 USC 

1415[b][3] અને [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR  300.503) 
 
 
માતાિપતાની સમંિત 

  
 
efૂયાકંન માટ8 માર3 મgૂંર3 ]ાર8 જdર3 છે? 
  
તમને તમારા બાળકને િવશેષ િશ0ણ સેવાઓ માટ8 સદં`ભxત કરવાનો અિધકાર છે. તમારા બાળકCુ ં5થમ 

િવશેષ િશ0ણ UVૂયાકંન આગળ વધે તે પહ8લા ંતમાર8 \ ૂ̀ચત, લે`ખત સમંિત આપવી પડશે. \ ૂ̀ચત આકારણી 

યોજનાની 5ાyaતથી માતાિપતા પાસે િનણ3ય પર પહ"ચવા માટ8 ઓછામા ંઓછા પદંર (15) Lદવસ છે. સમંિત 

મ�યા પછO તરત જ આકારણી શ| થઈ શક8 છે અને તે dણૂ3 થવી જોઈએ અને તમારO સમંિતના સાઠ (60) 

Lદવસમા ંIEP િવકિસત થવો જોઈએ.  
 
 
સેવાઓ માટ8 માર3 મgૂંર3 ]ાર8 જdર3 છે? 
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તમારો HIલૂ LડHNOPટ તમારા બાળકને િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ 5દાન કરO શક8 તે પહ8લા ંતમાર8 

\ ૂ̀ચત, લે`ખત સમંિત આપવી આવvયક છે. 
 
 
5યાર8 માતા-િપતા સમંિત આપતા નથી jયાર8 Tુ ંકાયXવાહ3 થાય છે? 
 
જો તમે 5ારં`ભક UVૂયાકંન માટ8 સમંિત ન આપો અથવા સમંિત 5દાન કરવાની િવનતંીનો જવાબ આપવામા ં

િનfફળ થાઓ, તો HIલૂ LડHNOPટ યો{ય પ�િતની 5L4યાઓનો ઉપયોગ કરOને 5ારં`ભક UVૂયાકંનને આગળ 

ધપાવી શક8 છે. 
 
જો તમે સેવાઓની શ|આત માટ8 સમંિત આપવાનો ઇનકાર કરો છો, તો HIલૂ LડHNOPટ એ િવશેષ િશ0ણ અને 

સબંિંધત સેવાઓ 5દાન કરવી જોઈએ નહ� અને યો{ય પ�િતજનક 5L4યાઓ �ારા સેવાઓ 5દાન કરવાનો 

5યાસ કરવો જોઈએ નહ�. 
 
જો તમે તમારા બાળક માટ8 િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓને લે`ખતમા ંસમંિત આપો છો પરં� ુIEP ના 

તમામ ઘટકો માટ8 સમંિત આપતા નથી, તો 5ોGામના તે ઘટકો ક8 cને તમે સમંિત આપી છે તે િવલબં કયા3 

િવના અમલમા ંUકૂવા જોઈએ. 
 
જો HIલૂ LડHNOPટ ન�O કર8 છે ક8 \ ૂ̀ચત િવશેષ િશ0ણ કાય34મ ઘટક ક8 cના માટ8 તમે સમંિત આપતા નથી તે 

તમારા બાળકને મફત યો{ય =હ8ર િશ0ણ આપવા માટ8 જ|રO છે, તો યો{ય 5L4યાની \નુાવણી શ| કરવી 

આવvયક છે. જો યો{ય 5L4યાની \નુાવણી હાથ ધરવામા ંઆવે, તો \નુાવણીનો િનણ3ય ^િતમ અને બધંનકતા3 

રહ8શે.  
 
dનુઃUVૂયાકંનના LકHસામા,ં HIલૂ LડHNOPટએ તમારO સમંિત મેળવવા માટ8 વાજબી પગલાCં ુ ંદHતાવે_કરણ 

કર�ુ ંઆવvયક છે. જો તમે 5િતસાદ આપવામા ંિનfફળ થશો, તો HIલૂ LડHNOPટ તમારO સમંિત િવના 

dનુઃUVૂયાકંન સાથે આગળ વધી શક8 છે. (20 USC 1414[a][1][D] અને 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 

56506 [e], 56321[c] અને [d], અને 56346). 
 
 
Vું સમંિત ]ાર8 રદ કર3 શZંુ? 
 
જો કોઈપણ સમયે િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓની 5ારં`ભક જોગવાઈ પછO, બાળકના માતાિપતા 

િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓની સતત જોગવાઈ માટ8 લે`ખતમા ંસમંિત રદ કર8 છે, =હ8ર એજ@સી: 
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1. બાળકને િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ dરૂO પાડવાCુ ંચા� ુરાખી શકશે નહ�, પરં� ુઆવી સેવાઓ 

બધં કરતા પહ8લા 34 CFR કલમ 300.503 અCસુાર અગાઉથી લે`ખત \ચૂના આપવી આવvયક છે. 

2. ભાગ 300 34 CFR ના પેટાભાગ E મા ં(34 CFR કલમ 300.506 હ8ઠળની મ�યHથી 5L4યાઓ અથવા 34 

CFR કલમ 300.507 થી 300.516 હ8ઠળ િનયત 5L4યા 5L4યાઓ સLહત) 5L4યાઓનો ઉપયોગ કરાર 

અથવા �કુાદો મેળવવા માટ8 કરO શકશે નહ� ક8 બાળકને સેવાઓ dરૂO પાડવામા ંઆવી શક8 છે   

3. બાળકને વ� ુિવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ 5દાન કરવામા ંિનfફળતાને કારણે બાળકને મફત 

યો{ય =હ8ર િશ0ણ (FAPE) ઉપલQધ કરાવવાની જ|LરયાતCુ ંઉVલઘંન માનવામા ંઆવશે નહ�.  

4. િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓની વ� ુજોગવાઈ માટ8 બાળક માટ8 34 CFR કલમ 300.320 અને 

300.324 હ8ઠળ IEP ટOમ મીLટ~ગ બોલાવવી અથવા IEP િવકસાવવાની જ|ર નથી. 
 
Iૃપા કરOને ન"ધ કરો, 34 CFR કલમ 300.9 (c)(3) અCસુાર, જો માતા-િપતા તેમના બાળકની િવશેષ િશ0ણ 

સેવાઓની 5ાyaત માટ8 લે`ખતમા ંસમંિત રદ કર8 તો બાળકને શ|આતમા ંિવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ, 

સમંિત રદ કરવાને કારણે બાળકની િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓની રસીદના કોઈપણ સદંભ�ને �ૂર 

કરવા માટ8 =હ8ર એજ@સીએ બાળકના િશ0ણ ર8કોડ3મા ં\ધુારો કરવાની જ|ર નથી. 
[/ g2] 
 

સરોગેટ પેર78ટ એપોઇ8ટમે8ટ  
 
 
જો માતા-િપતાને ઓળખી શકાય અથવા શોધી શકાય નહl તો Tુ?ં 
  
HIલૂ LડsHNP�સ એ \િુનિ�ત કર�ુ ંઆવvયક છે ક8 Zયાર8 માતાિપતાને ઓળખી શકાતા નથી અને HIલૂ LડsHNPટ 

માતાિપતાના ઠ8કાણાને શોધી શક�ુ ંનથી �યાર8 અપગંતા ધરાવતા બાળકના માતાિપતા માટ8 સરોગેટ પેર8@ટ 

તરOક8 કામ કરવા માટ8 bય}Pતને િનuPુત કરવામા ંઆવે છે. 
 
સરોગેટ માતા-િપતાની પણ િનમ�કૂ કરO શકાય છે જો બાળક અનાથ બેઘર uવુક હોય, રાZય કVયાણ અને 

સHંથા સLંહતા હ8ઠળ @યાયાધીશ આિ ત અથવા કોટ3નો વોડ3 હોય, અને તેને િવશેષ િશ0ણ માટ8 સદં`ભxત 

કરવામા ંઆવે અથવા પહ8લેથી જ IEP હોય. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 

7579.5 અને 7579.6) 
 

)બનભેદભાવ?ણૂA BCૂયાકંન 
 
 
મારા બાળકmુિંવશેષ િશFણ સેવાઓ માટ$ ક$વી ર)ત ે,.ૂયાકંન કરવામા ંઆવ ેછે? 
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તમને તમારા બાળકની શકંાHપદ િવકલાગંતાના તમામ 0ેhોમા ંUVૂયાકંન કરાવવાનો અિધકાર છે. UVૂયાકંન 

અને aલેસમે@ટ માટ8 વપરાતી સામGી અને 5L4યાઓ વશંીય, સાHંIૃિતક અથવા લ¡`ગક ભેદભાવdણૂ3 હોવી 

જોઈએ નહ�.  
 
UVૂયાકંન સામGી 5દાન કરવી આવvયક છે અને પરO0ણ તમારા બાળકની મા�ભૃાષા અથવા 

સદં8શાbયવહારની પ�િતમા ંઅને તે ફોમ3મા ંઆપવામા ંઆવે છે c બાળક ¢ુ ં=ણે છે અને શૈ0`ણક, િવકાસ અને 

કાયા3�મક રOતે ¢ુ ંકરO શક8 છે તેના પર સચોટ માLહતી આપે તેવી શ�તા છે, િસવાય ક8 તે 5દાન કર�ુ ંઅને 

સચંાલન કર�ુ ંHપfટપણે શ� ન હોય.   
 
તમારા બાળક માટ8 યો{યતા ન�O કરવા અને FAPE િવકસાવવા માટ8 કોઈ એક 5L4યા એકમાh માપદંડ ન 

હોઈ શક8. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] અને 56320)  
 
 
FવતGં શૈJ)ણકBCૂયાકંન 

 
 
Tુ ંમારા બાળકmુ ં-ડop3;ટના ખચq oવતrં ર3તે પર3Fણ થઈ શક8 છે? 

  
જો તમે HIલૂ LડHNOPટ �ારા કરવામા ંઆવેલા UVૂયાકંનના પLરણામો સાથે અસમંત હો, તો તમને =હ8ર ખચ� 

UVૂયાકંન કરવા માટ8 લાયક bય}Pત પાસેથી તમારા બાળક માટ8 Hવતhં શૈ0`ણક UVૂયાકંન માગંવાનો અને 

મેળવવાનો અિધકાર છે.  
 
Zયાર8 પણ =હ8ર એજ@સી કોઈ UVૂયાકંન કર8 છે cની સાથે માતાિપતા અસમંત હોય �યાર8 માતાિપતા =હ8ર 

ખચ� માh એક Hવતhં શૈ0`ણક UVૂયાકંન માટ8 હકદાર છે. 
 
HIલૂ LડHNOPટ એ Hવતhં શૈ0`ણક UVૂયાકંન માટ8ની તમારO િવનતંીનો 5િતસાદ આપવો જોઈએ અને Hવતhં 

શૈ0`ણક UVૂયાકંન �ાથંી મેળવ�ુ ંતે િવશે તમને માLહતી 5દાન કરવી જોઈએ.  
 
જો HIલૂ LડHNOPટ માને છે ક8 LડHNOPટCુ ંUVૂયાકંન યો{ય છે અને Hવતhં UVૂયાકંન જ|રO છે તેનાથી અસમંત છે, 

તો HIલૂ LડHNOPટએ તેCુ ંUVૂયાકંન યો{ય હ� ુ ંતે સા`બત કરવા માટ8 યો{ય 5L4યા \નુાવણીની િવનતંી કરવી 

આવvયક છે. જો LડHNOPટ 5વત� છે, તો તમારO પાસે હ�ુ પણ   

Hવતhં UVૂયાકંનનો અિધકાર છે પરં� ુ=હ8ર ખચ� નહ�. IEP ટOમે Hવતhં UVૂયાકંનો પર િવચાર કરવો જોઈએ.  
  
LડHNOPટ UVૂયાકંન 5L4યાઓ િવiાથjઓના વગ3મા ંઅવલોકન કરવાની મ�ૂંરO આપે છે. જો HIલૂ LડHNOPટ 

તમારા બાળકને તેના અથવા તેણીના વગ3ખડંમા ંUVૂયાકંન દરિમયાન અવલોકન કર8 છે, અથવા જો HIલૂ 
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LડHNOPટને તમારા બાળકને અવલોકન કરવાની મ�ૂંરO આપવામા ંઆવી હશે, તો Hવતhં શૈ0`ણક UVૂયાકંન 

કરતી bય}Pતને પણ વગ3ખડંમા ંતમારા બાળકCુ ંઅવલોકન કરવાની મ�ૂંરO આપવી જોઈએ.  
 
જો HIલૂ LડHNOPટ તમારા બાળક માટ8 નવી શાળા સેLટ~ગની દરખાHત કર8 છે અને Hવતhં શૈ0`ણક UVૂયાકંન હાથ 

ધરવામા ંઆવી ર£ુ ંછે, તો Hવતhં UVૂયાકંનકતા3ને 5થમ\ ૂ̀ચત નવા સેLટ~ગCુ ંઅવલોકન કરવાની મ�ૂંરO 

આપવી જોઈએ. (20 USC 1415[b][1] અને [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] અને [c]) 
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શૈJ)ણક ર7કોK્Aસની ઍNસેસ 

 
 
Tુ ંVું મારા બાળક’ના શૈF0ણક ર8કોડXની તપાસ કર3 શZંુ? 

  
તમને `બનજ|રO િવલબં િવના તમારા બાળકના તમામ િશ0ણ ર8કોડ3C ુ ંિનરO0ણ કરવાનો અને સમી0ા 

કરવાનો અિધકાર છે, cમા ંતમારા બાળકના IEP િવશેની મીLટ~ગ પહ8લા ંઅથવા યો{ય 5L4યાની \નુાવણી 

પહ8લાનંો સમાવેશ થાય છે. મૌ`ખક રOતે અથવા લે`ખતમા ંિવનતંી કયા3 પછO પાચં (5) !યવસાય Lદવસની 

^દર, જો િવનતંી કરવામા ંઆવે તો, HIલૂ LડHNOPટ એ તમને ર8કો¤્3સ અને નકલોની ઍPસેસ 5દાન કરવી 

આવvયક છે. (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], and 56504) 
 
 

િવવાદો ક;વી રEતે ઉક;લાય છે 

 
 

યોOય PQRયા ,નુાવણી 
  
 
યોtય N-Oયા Lનુાવણી ]ાર8 ઉપલvધ છે? 
  
તમને તમારા બાળકની ઓળખ, UVૂયાકંન અને શૈ0`ણક aલેસમે@ટ અથવા FAPE ની જોગવાઈ સબંિંધત 

િનfપ0 યો{ય 5L4યા \નુાવણીની િવનતંી કરવાનો અિધકાર છે. યો{ય 5L4યાની \નુાવણી માટ8ની િવનતંી તમે 

c કિથત કાય3વાહO િવશે =ણતા હોવ અથવા તે યો{ય 5L4યા ફLરયાદના આધાર8 રચાય છે તે તારOખથી બે 

વષ3ની ^દર દાખલ થવી જોઈએ. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 અને 56505[l]) 
  
 
મTયFથી અને વૈકVCપક િવવાદWુ ંિનરાકરણ 

  
 
Tુ ંVું મwયoથી અથવા િવવાદ ઉક8લવા માટ8 વૈકxfપક માગXની િવનતંી કર3 શZંુ? 
 
યો{ય 5L4યાની \નુાવણી માટ8 િવનતંી કરવામા ંઆવે તે પહ8લા ંઅથવા પછO મ�યHથી માટ8ની િવનતંી કરવામા ં

આવી શક8 છે. 
 
તમે HIલૂ LડHNOPટને મ�યHથી અથવા વૈકyVપક િવવાદ િનરાકરણ (ADR) �ારા િવવાદોને ઉક8લવા માટ8 કહO 

શકો છો, c યો{ય 5L4યા \નુાવણી કરતા ંઓછO 5િતIળૂ છે. ADR અને મ�યHથી એ િવવાદને ઉક8લવાની 
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Hવૈymછક પ�િતઓ છે અને તેનો ઉપયોગ યો{ય 5L4યા \નુાવણીમા ંતમારા અિધકારમા ંિવલબં કરવા માટ8 થઈ 

શકશે નહ�. 
 
 
 yવૂX Lનુાવણી મwયoથતા કો#ફર#સ Tુ ંછે? 
 
તમે યો{ય 5L4યાની \નુાવણી માટ8 િવનતંી ફાઇલ કરતા પહ8લા મ�યHથી �ારા ઉક8લ મેળવી શકો છો. કો@ફર@સ 

એ એક અનૌપચાLરક કાય3વાહO છે c બાળકની ઓળખ, UVૂયાકંન અથવા શૈ0`ણક aલેસમે@ટ અથવા FAPE ને 

લગતા U§ુાઓને ઉક8લવા માટ8 `બન-િવરોધી રOતે હાથ ધરવામા ંઆવે છે.  
 
dવૂ3 \નુાવણી મ�યHથતા કો@ફર@સમા,ં માતાિપતા અથવા HIલૂ LડHNOPટને `બન-એટનj 5િતિનિધઓ સાથે અને 

સલાહ આપી શક8 છે અને કો@ફર@સ પહ8લા ંઅથવા અCસુરતા એટનj સાથે સલાહ લઈ શક8 છે. જો ક8, dવૂ3 

\નુાવણીની મ�યHથતા પLરષદમા ંિવનતંી કરવી અથવા તેમા ંભાગ લેવો એ યો{ય 5L4યા \નુાવણીની 

િવનતંી કરવા માટ8 dવૂ3શરત નથી.  
 
dવૂ3 \નુાવણી મ�યHથતા પLરષદ માટ8ની તમામ િવનતંીઓ \પુLર@ટ8@ડ@ટ પાસે ફાઇલ કરવામા ંઆવશે. 

\પુLર@ટ8@ડ8@ટ પાસે લે`ખત િવનતંી દાખલ કરOને dવૂ3 \નુાવણી મ�યHથી પLરષદની શ|આત કરનાર પ0, 

િવનતંી દાખલ કરવામા ંઆવે તે જ સમયે િવનતંીની નકલ સાથે મ�યHથી અ@ય પ0ને 5દાન કરશે.  
 

મ�યHથી માટ8ની િવનતંીના \પુLર@ટ8@ડ@ટ �ારા 5ાyaતના પદંર (15) Lદવસની ^દર dવૂ3 \નુાવણી મ�યHથતા 

પLરષદ \િુનિ�ત કરવામા ંઆવશે અને Zયા ં\ધુી બનેં પ0ો સમય વધારવા માટ8 સમંત ન થાય �યા ં\ધુી 

મ�યHથી માટ8ની િવનતંી 5ાaત થયાના hીસ (30) Lદવસમા ંdણૂ3 કરવામા ંઆવશે. જો કોઈ ઠરાવ પહ"ચી =ય, 

તો પ0ો કાયદ8સર રOતે બધંનકતા3 લે`ખત કરારનો અમલ કરશે c ઠરાવને આગળ ધપાવે છે. મ�યHથી 5L4યા 

દરિમયાનની તમામ ચચા3ઓ ગોપનીય રહ8શે. તમામ dવૂ3 \નુાવણી મ�યHથતા પLરષદો સમયસર \િુનિ�ત 

કરવામા ંઆવશે અને પ0કારો માટ8 bયાજબી રOતે અCIુળૂ સમયે અને Hથળે યોજવામા ંઆવશે. જો તમામ 

પ0કારોના સતંોષ માટ8 U§ુાઓ ઉક8લવામા ંિનfફળ =ય,   

તો મ�યHથી પLરષદની િવનતંી કરનાર પ0 પાસે યો{ય 5L4યા \નુાવણી માટ8 ફાઇલ કરવાનો િવકVપ છે. (EC 

56500.3 અને 56503) 

 
 
યોOય PQRયાના અિધકારો 
 
 
મારા યોtય N-Oયા અિધકારો Tુ ંછે? 
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તમને આનો અિધકાર છે: 

1. િવશેષ િશ0ણ અને વહOવટO \નુાવણીને સચંા`લત કરતા કાયદાઓની =ણકાર bય}Pત સમ0 રાZય Hતર8 

@યાયી અને િનfપ0 વહOવટO \નુાવણી કરો (20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR[/ g2] 
300.511; EC 56501[b][4]) 

2. િવકલાગં બાળકો (EC 56505 [e][1]) િવશે =ણકારO ધરાવતા એટનj અને/અથવા bય}Pતઓ સાથે રહો 

અને તેમની સલાહ લો 

3. હાજર dરુાવા, લે`ખત દલીલો અને મૌ`ખક દલીલો (EC 56505[e][2]) 

4. Uકુાબલો કરો, ઊલટતપાસ કરો અને સા0ીઓ હાજર રહ8વા જ|રO છે  
(EC 56505[e][3]) 
5. લે`ખત અથવા, માતાિપતાના િવકVપ પર, હકOકત અને િનણ3યોના તારણો સLહત \નુાવણીનો ઇલેPNોિનક 

શQદશઃ ર8કોડ3 5ાaત કરો (EC 56505[e][4]) 

6. તમારા બાળકને \નુાવણીમા ંહાજર રાખો (EC 56501[c][1])  

7. \નુાવણી =હ8ર જનતા માટ8 �Vુલી અથવા બધં હોવી જોઈએ (EC 56501[c][2]) 

8. \નુાવણી પહ8લા પાચં (5) કામકાજના Lદવસોની ^દર તે તારOખ અને ભલામણો અને સા0ીઓની \ ૂ̀ચ 

અને તેમની �ુબાનીના સામા@ય 0ેh સLહત તમામ દHતાવેજોની નકલ મેળવો. (EC 56505[e][7] અને 
56043[v]) 

9. \નુાવણી (EC 56505[e][6])ના ઓછામા ંઓછા દસ (10) ક©લે@ડર Lદવસ પહ8લા ંU§ુાઓની અ@ય પ0કારો 

અને U§ુાઓના તેમના 5Hતાિવત િનરાકરણની =ણ કરો. 

10. �ુભાિષયા મેળવો (CCR 3082[d]) 

11. \નુાવણીની સમયર8ખા વધારવાની િવનતંી કરો (EC 56505[f][3])  

12. યો{ય 5L4યા \નુાવણી દરિમયાન કોઈપણ સમયે મ�યHથી કો@ફર@સ કરો (EC 56501[b][2]), અને 

13. \નુાવણીના ઓછામા ંઓછા દસ Lદવસ પહ8લા ંઅ@ય પ0 તરફથી નોLટસ 5ાaત કરો ક8 અ@ય પ0 એટનj 

�ારા ર�ૂ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 

300.512 અને 300.515) 
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લે)ખત બાકY PQRયાની ફQરયાદ દાખલ કરવી  
 
 
Vું યોtય N-Oયા Lનુાવણી િવનતંી ક8વી ર3તે કર3 શZંુ? 
 
  
તમાર8 યો{ય 5L4યા \નુાવણી માટ8 લે`ખત િવનતંી ફાઇલ કરવાની જ|ર છે. તમાર8 અથવા તમારા 5િતિનિધએ 

તમારO િવનતંીમા ંનીચેની માLહતી સબિમટ કરવાની જ|ર છે: 
 
1. બાળકCુ ંનામ 

2. બાળકના રહ8ઠાણCુ ંસરનાUુ ં

3. બાળક c શાળામા ંભણે છે તેCુ ંનામ 

4. બેઘર બાળકના LકHસામા,ં બાળક માટ8 ઉપલQધ સપંક3  માLહતી અને બાળક c શાળામા ંભણે છે તેCુ ંનામ, 

અને 

5. સમHયા (સમHયાઓ) ને લગતા તªયો અને સમHયા(ઓ)ના 5Hતાિવત િનરાકરણ સLહત સમHયાની 5IૃિતCુ ં

વણ3ન 
  
ફ8ડરલ અને રાZય કાયદાઓ માટ8 જ|રO છે ક8 યો{ય 5L4યા \નુાવણી માટ8 ફાઇલ કરનાર કોઈપણ પ0ે બી= 

પ0ને લે`ખત િવનતંીની નકલ 5દાન કરવી આવvયક છે. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 
300.508; EC 56502[c][1]) 
 
યો{ય 5L4યાની \નુાવણી માટ8 ફાઇલ કરતા પહ8લા, HIલૂ LડHNOPટને એક ઠરાવ સh બોલાવીને મામલાને 

ઉક8લવાની તક dરૂO પાડવામા ંઆવશે, c માતાિપતા અને IEP ટOમના સબંિંધત સ�યો વmચેની મીLટ~ગ છે 

cમને યો{ય 5L4યા \નુાવણી િવનતંીમા ંઓળખાયેલ હકOકતોની ચો�સ =ણકારO હોય છે.. (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
-રઝોf6શુન સrમા ંTુ ંશામેલ છે? 

 
માતાિપતાની યો{ય 5L4યા \નુાવણીની િવનતંીની \ચૂના 5ાaત થયાના  

 પદંર (15) Lદવસની ^દર ઠરાવ સhો બોલાવવામા ંઆવશે. સhોમા ંHIલૂ LડHNOPટના 5િતિનિધનો સમાવેશ 

થશે ક8 cમની પાસે િનણ3ય લેવાની સ«ા છે અને Zયા ં\ધુી માતાિપતા એટનj સાથે ન હોય �યા ં\ધુી HIલૂ 

LડHNOPટના એટનjનો સમાવેશ થતો નથી. બાળકના માતા-િપતા યો{ય 5L4યા \નુાવણીના U§ુા અને યો{ય 

5L4યા \નુાવણીની િવનતંીના આધાર8 બનેલા તªયોની ચચા3 કરO શક8 છે.  
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જો માતા-િપતા અને HIલૂ LડHNOPટ મીLટ~ગ છોડO દ8વા માટ8 લે`ખતમા ંસમંત થાય તો LરઝોVuશુન સhની 

આવvયકતા નથી. જો HIલૂ LડHNOPટ એ hીસ (30) Lદવસમા ંયો{ય 5L4યા \નુાવણી સમHયાCુ ંિનરાકરણ ન 

કuુ¬ હોય, તો યો{ય 5L4યા \નુાવણી થઈ શક8 છે. જો કોઈ ઠરાવ પર આવી =ય, તો પ0કારો કાયદ8સર રOતે 

બધંનકતા3 કરારનો અમલ કરશે. (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 

Tુ ંમારા બાળકmુ ંzલેસમે#ટ કાયXવાહ3 દરિમયાન બદલાય છે? 

  
કોઈપણ વહOવટO અથવા @યાિયક કાય3વાહOમા ંસામેલ બાળક8 વત3માન શૈ0`ણક aલેસમે@ટમા ંજ રહ8�ુ ંજોઈએ 

િસવાય ક8 તમે અને HIલૂ LડsHNPટ અ@ય bયવHથા પર સમંત થાઓ.  

જો તમે સાવ3જિનક શાળામા ંતમારા બાળકના 5ારં`ભક 5વેશ માટ8 અર_ કરO રા ંહોવ, તો Zયા ં\ધુી તમામ 

કાય3વાહO dણૂ3 ન થાય �યા ં\ધુી તમારા બાળકને તમારO સમંિતથી સાવ3જિનક શાળા કાય34મમા ંUકૂવામા ં

આવશે. (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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Tુ ંિનણXયની અપીલ થઈ શક8? 
  
\નુાવણીનો િનણ3ય આખરO છે અને બનેં પ0ોને બધંનકતા3 છે. કોઈપણ પ0 ^િતમ િનણ3યના 90 Lદવસની 

^દર રાZય અથવા ફ8ડરલ કોટ3મા ંિસિવલ એPશન દાખલ કરOને \નુાવણીના િનણ3ય સામે અપીલ કરO શક8 છે. 

(20 USC 1415[i][2] અને [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] અને [k], EC 56043[w]) 
 
 
મારા એટન{ની ફ3 કોણ |કૂવે છે? 
  
યો{ય 5L4યા \નુાવણી સબંિંધત કોઈપણ કાય3 અથવા કાય3વાહOમા,ં અદાલત, તેની િવવેક®ુ̄ �થી, જો તમે 

\નુાવણીમા ં5વત3માન પ0કાર હોવ તો અપગંતા ધરાવતા બાળકના માતાિપતા તરOક8 તમને ખચ3ના ભાગ |પે 

વાજબી એટનjઓની ફO આપી શક8 છે. પ0કારોના કરાર સાથે વહOવટO \નુાવણીના િનfકષ3 પછO વાજબી 

એટનjઓની ફO પણ લેવામા ંઆવી શક8 છે. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b]) 
  
જો નીચેની કોઈપણ શરતો 5વત� તો ફO ઘટાડO શકાય છે: 
 
1. કોટ3 ને લાગે છે ક8 તમે િવવાદના ^િતમ િનરાકરણમા ંગેરવાજબી રOતે િવલબં કય� છે 

2. વાજબી �લુના�મક કૌશVય, 5િતfઠા અને અCભુવ ધરાવતા એટનjઓ �ારા સમાન સેવાઓ માટ8 

એટનjઓની કલાકદOઠ ફO સUદુાયમા ં5ચ`લત દર કરતા ંવ� ુછે  
 

3. િવતાવેલો સમય અને dરૂO પાડવામા ંઆવેલ કાCનૂી સેવાઓ અિતશય હતી, અથવા 

4. તમારા એટનjએ HIલૂ LડHNOPટને યો{ય  માLહતી યો{ય 5L4યા િવનતંી \ચૂનામા ં5દાન કરO નથી. 
 

એટનjની ફO ઘટાડવામા ંઆવશે નહ�, જો ક8, જો કોટ3 ને જણાય છે ક8 રાZય અથવા HIલૂ LડHNOPટએ કાય3વાહO 

અથવા કાય3વાહOના ^િતમ િનરાકરણમા ંગેરવાજબી રOતે િવલબં કય� છે અથવા કાયદાના આ િવભાગCુ ં

ઉVલઘંન થuુ ંછે. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP ટOમની કોઈપણ મીLટ~ગને લગતી એટનjઓની ફO આપવામા ંઆવશે નહ� િસવાય ક8 યો{ય 5L4યાની 

\નુાવણીની કાય3વાહO અથવા @યાિયક કાય3વાહOના પLરણામે IEP ટOમની મીLટ~ગ બોલાવવામા ંન આવે. જો 

તમે \નુાવણી શ| થાય તેના દસ (10) Lદવસ પહ8લા LડHNOPટ/=હ8ર એજ@સી �ારા કરવામા ંઆવેલી વાજબી 

પતાવટની ઓફરને નકારO કાઢો અને \નુાવણીનો િનણ3ય સેટલમે@ટની ઑફર કરતા ંવ� ુઅCIુળૂ ન હોય તો 

એટનjની ફO પણ નકારO શકાય છે. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
વ[ ુમા-હતી મેળવવા અથવા મwયoથી અથવા યોtય N-Oયા Lનુાવણી માટ8 ફાઇલ કરવા, સપંકX  કરો: 
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 વહOવટO \નુાવણી કાયા3લય 

સાવધાન: િવશેષ િશ0ણ િવભાગ 

2349 ગેટવે ઓPસ °ાઇવ, Huટુ 200 

સે4ામે@ટો, CA 95833-4231 
(916) 263-0880 

ફ8Pસ (916) 263-0890 
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શાળાની િશJત અને Kલેસમે<ટ L4Mયાઓ 

િવકલાગં િવOાથQઓ માટ; 
 

શાળાની િશFત અને વૈકVCપક વચગાળાની શૈJ)ણક સેQટ\Oસ 

  
 
Tુ ંમારા બાળકને સoપે#ડ કર3 શકાય અથવાહાકંવામા ંઆવી શક8? 
  
િવકલાગંતા ધરાવતા બાળક માટ8 aલેસમે@ટમા ંફ8રફાર યો{ય છે ક8 ક8મ તે ન�O કરતી વખતે શાળાના 

કમ3ચારOઓ ક8સ-દર-ક8સના આધાર8 કોઈપણ અન@ય સજંોગોને �યાનમા ંલઈ શક8 છે c તેના સેLટ~ગમાથંી 

િવiાથj આચાર સLંહતાCુ ંઉVલઘંન કર8 છે: 
 

• યો{ય વચગાળાCુ ંવૈકyVપક િશ0ણ સેLટ~ગ, અ@ય સેLટ~ગ, અથવા સતત દસ (10) થી વ� ુશાળા Lદવસો 

માટ8 સHપે@શન, અને 

• ગેરવત3�કૂની અલગ ઘટનાઓ માટ8 એક જ શાળા વષ3મા ંસતત દસ (10) થી વ� ુશાળાના Lદવસો 

માટ8 વધારાની હકાલપ±ીઓ 
 
 
દસ (10) -દવસથી વ[ ુમાટ8 હકાલપ}ી કયાX પછ3 Tુ ંથાય છે? 
 
િવકલાગંતા ધરાવતા બાળકને તે જ શાળા વષ3મા ંદસ (10) શાળા Lદવસો માટ8 તેના વત3માન aલેસમે@ટમાથંી 

કાઢO નાખવામા ંઆbયા પછO, કાઢO નાખવાના કોઈપણ પછOના Lદવસોમા,ં =હ8ર એજ@સીએ બાળકને સામા@ય 

િશ0ણ અ�યાસ4મ અને બાળકના IEP મા ંિનધા3Lરત �યેયોને પહ"ચી વળવા તરફની 5ગિત તરફ ભાગ લેવાCુ ં

ચા� ુરાખવા સ0મ બનાવવા માટ8 સેવાઓ 5દાન કરવી આવvયક છે. ઉપરાતં, બાળકને, યો{યતા તરOક8, 

કાયા3�મક વત3�કૂOય UVૂયાકંન અને વત3�કૂલ0ી હHત0ેપ સેવાઓ અને ફ8રફારો 5ાaત થશે, c વત3ન 

ઉVલઘંનને સબંોધવા માટ8 રચાયેલ છે cથી તે dનુરાવિત�ત ન થાય. 
 
જો બાળક આવા aલેસમે@ટમા ંદસ (10) Lદવસથી વ� ુહોય, તો બાળકની ગેરવત3�કૂ િવકલાગંતાને કારણે છે ક8 

ક8મ તે િનધા3Lરત કરવા માટ8 IEP ટOમની બેઠક યોજવી આવvયક છે. આ IEP ટOમ મીLટ~ગ તા�કા`લક, જો શ� 

હોય તો, અથવા HIલૂ LડHNOPટના આ 5કારની િશHતબ� કાય3વાહO કરવાના િનણ3યના દસ (10) Lદવસની ^દર 

થવી જોઈએ.  
  
માતાિપતા તરOક8 તમને આ IEP ટOમના સ�ય તરOક8 ભાગ લેવા માટ8 આમિંhત કરવામા ંઆવશે. HIલૂ 

LડHNOPટને ગેરવત3�કૂને સબંોધવા માટ8 UVૂયાકંન યોજના િવકસાવવાની જ|ર પડO શક8 છે અથવા, જો તમારા 
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બાળકની વત3�કૂ દરિમયાનગીરOની યોજના હોય, તો યોજનાની સમી0ા કરો અને જ|ર Uજુબ તેમા ંફ8રફાર 

કરો.  
 
 
જો IEP ટ3મ િનધાX-રત કર8 ક8 ગેરવતX~કૂ િવકલાગંતાને કારણે નથી તો Tુ ંથશે? 
 
જો IEP ટOમ િનfકષ3 પર આવે છે ક8 ગેરવત3�કૂ બાળકની િવકલાગંતાની અ`ભbય}Pત નથી, તો HIલૂ LડHNOPટ 

િશHતબ� પગલા ંલઈ શક8 છે, cમ ક8 હાકંO કાઢવા cવી રOતે, તે િવકલાગંતા િવનાના બાળક માટ8 કર8 છે. (20 

USC 1415[k][1] અને [7]; 34 CFR 300.530) 
  
જો તમે IEP ટOમના િનણ3ય સાથે અસમંત હો, તો તમે ઝડપી યો{ય 5L4યા \નુાવણીની િવનતંી કરO શકો છો, c 

તમે \નુાવણીની િવનતંી કરO હોય તે તારOખના વીસ (20) શાળા Lદવસોમા ંથવી જોઈએ. (20 USC 
1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
સેLટ~ગને �યાનમા ંલીધા િવના HIલૂ LડHNOPટએ તમારા બાળક માટ8 FAPE 5દાન કરવાCુ ંચા� ુરાખ�ુ ંજોઈએ. 

વૈકyVપક શૈ0`ણક સેLટ~{સએ બાળકને સામા@ય અ�યાસ4મમા ંભાગ લેવાCુ ંચા� ુરાખવાની અને IEP મા ં

િવગતવાર સેવાઓ અને ફ8રફારો ચા� ુરાખવાની ખાતરO આપવી જોઈએ. (34 CFR 300.530; EC 
48915.5[b]) 
  
 

 ખાનગી શાળામા ંહાજરE આપતા ંબાળકો 
  
 
Tુ ંવાલીઓ �ારા ખાનગી શાળાઓમા ંeકુ8લા િવ�ાથ{ઓ સાવXજિનક ર3તે ભડંોળ y_ંુૂ પાડવામા ંઆવતા 

િવશેષ િશFણ કાયXOમોમા ંભાગ લઈ શક8 છે? 
  
c બાળકો તેમના માતા-િપતા �ારા ખાનગી શાળાઓમા ંભરતી કરાયેલા છે તેઓ સાવ3જિનક રOતે ભડંોળ d²ંુૂ 

પાડવામા ંઆવેલ િવશેષ િશ0ણ કાય34મોમા ંભાગ લઈ શક8 છે. ખાનગી શાળાના િવiાથjઓને કઈ સેવાઓ 

આપવામા ંઆવશે તે ન�O કરવા માટ8 HIલૂ LડHNOPટ એ ખાનગી શાળાઓ અને માતાિપતા સાથે સપંક3  કરવો 

જોઈએ. તેમ છતા ંHIલૂ LડHNOPટ િવકલાગં િવiાથjઓને FAPE ઓફર કરવાની Hપfટ જવાબદારO ધરાવે છે, તે 

બાળકોને, Zયાર8 તેમના માતાિપતા �ારા ખાનગી શાળાઓમા ંUકૂવામા ંઆવે છે, �યાર8 તેમને FAPE dરૂO 

પાડવા માટ8 જ|રO અUકુ  

અથવા તમામ િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ 5ાaત કરવાનો અિધકાર નથી. (20 USC 

1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 અને 300.138; EC 56173)  
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જો અસાધારણ જ|Lરયાતો ધરાવતી bય}Pતના માતા-િપતા ક8 cમણે અગાઉ HIલૂ LડHNOPટના અિધકાર હ8ઠળ 

િવશેષ િશ0ણ અને સબંિંધત સેવાઓ 5ાaત કરO હોય, તો તે Hથાિનક શૈ0`ણક એજ@સીની સમંિત અથવા ર8ફરલ 

િવના બાળકને ખાનગી 5ાથિમક શાળા અથવા મા�યિમક શાળામા ંદાખલ કર8 છે, તો HIલૂ LડHNOPટ જો 

LડHNOPટએ FAPE ઉપલQધ કરાbuુ ંહોય તો િવશેષ િશ0ણ આપવાની જ|ર નથી. કોટ3  અથવા યો{ય 5L4યા 

\નુાવણી અિધકારOને શાળા ³જVલાને ખાસ િશ0ણ અને ખાનગી શાળાના ખચ3 માટ8 માતાિપતા અથવા વાલીને 

વળતર આપવાની જ|ર પડO શક8 છે. માh �યાર8 જ જો કોટ3  અથવા યો{ય 5L4યા \નુાવણી અિધકારOને =ણવા 

મળે ક8 શાળા ³જVલાએ ખાનગી 5ાથિમક શાળા અથવા મા�યિમક શાળામા ંન"ધણી પહ8લા બાળકને સમયસર 

FAPE ઉપલQધ કરાbuુ ંન હ� ુ ંઅને ખાનગી aલેસમે@ટ યો{ય છે. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56175)  
 
 
ભરપાઈ ]ાર8 ઘટાડ3 શકાયઅથવા નકાર3 શકાય? 

  
જો તમે તમારા બાળકને સાવ3જિનક શાળામાથંી કાઢO નાખતા પહ8લા HIલૂ LડsHNPટની નોLટસ પર તમારા 

બાળકને આકારણી માટ8 ઉપલQધ ન કરાbuુ ંહોય તો કોટ3  અથવા \નુાવણી અિધકારO વળતર ઘટાડO અથવા 

નકારO શક8 છે. જો તમે HIલૂ LડsHNPટને =ણ ન કરO હોય ક8 તમે તમારO `ચ~તાઓ bયPત કરવી અને =હ8ર ખચ� 

ખાનગી શાળામા ંતમારા બાળકને ન"ધણી કરાવવાના ઇરાદા સLહત, HIલૂ LડsHNPટ �ારા 5Hતાિવત િવશેષ 

િશ0ણ aલેસમે@ટને નકારO રા ંછો, તો તમને વળતરનો ઇનકાર પણ થઈ શક8 છે. 
 
તમારO \ચૂના HIલૂ LડHNOPટને આપવી આવvયક છે કાતંો: 
 

• સૌથી તાcતરની IEP ટOમ મીLટ~ગમા ંતમે તમારા બાળકને સાવ3જિનક શાળામાથંી કાઢO નાખતા પહ8લા 

હાજરO આપી હતી, અથવા  

• તમારા બાળકને સાવ3જિનક શાળામાથંી કાઢO નાખતા પહ8લા ઓછામા ંઓછા દસ (10) કામકાજના 

Lદવસો (ર=ઓ સLહત) HIલૂ LડHNOPટને લે`ખતમા ંલnuુ ંછે. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56175)  

 
 
]ાર8 વળતર ઘટાડ3 અથવા નકાર3 શકાય નહl? 

  
જો તમે નીચેનામાથંી કોઈપણ કારણોસર HIલૂ LડHNOPટને લે`ખત \ચૂના આપવામા ંિનfફળ ગયા હોવ તો કોટ3  

અથવા \નુાવણી અિધકારOએ તમને વળતર ઘટાડવા અથવા નકાર�ુ ંજોઈએ નહ�: 
 

• શાળાએ તમને \ચૂના આપવાથી રોકO હતી 
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• તમને આ 5L4યાગત \રુ0ાની \ચૂનાની નકલ મળO નથી અથવા અ@યથા LડHNOPટને \ ૂ̀ચત કરવાની 

જ|Lરયાત િવશે =ણ કરવામા ંઆવી નથી 

• \ચૂના આપવાથી તમારા બાળકને શારOLરક Cકુસાન થવાની સભંાવના છે 

• િનર0રતા અને ^Gે_મા ંલખવામા ંઅસમથ3તા તમને \ચૂના આપવાથી અટકાવે છે, અથવા   

• \ચૂના આપવાથી તમારા બાળકને ગભંીર ભાવના�મક Cકુસાન થઈ શક8 છે 
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
રા]ય ફQરયાદ PQRયાઓ 
 
 
Vું રા5ય અmપુાલન ફ-રયાદ ]ાર8 ફાઇલ કર3 શZંુ? 

 
Zયાર8 તમે માનતા હો ક8 HIલૂ LડHNOPટએ સઘંીય અથવા રાZયના િવશેષ િશ0ણ કાયદાઓ અથવા િનયમોCુ ં

ઉVલઘંન કuુ¬ છે �યાર8 તમે રાZય અCપુાલન ફLરયાદ ન"ધાવી શકો છો. તમારO લે`ખત ફLરયાદમા ંફ8ડરલ અને 

રાZયના િવશેષ િશ0ણ કાયદાના ઓછામા ંઓછા એક કિથત ઉVલઘંનનો ઉVલેખ કરવો આવvયક છે. 

ક8`લફોિન�યા Lડપાટ3 મે@ટ ઓફ એZuકુ8શન (CDE) �ારા ફLરયાદ મળે તે તારOખના એક વષ3 કરતા ંવ� ુસમય 

પહ8લા ંઉVલઘંન થuુ ંહો�ુ ંજોઈએ. ફLરયાદ દાખલ કરતી વખતે, તમાર8 ફLરયાદની એક નકલ HIલૂ LડHNOPટને 

મોકલવી આવvયક છે તે જ સમયે Zયાર8 તમે CDE સાથે રાZય અCપુાલન ફLરયાદ દાખલ કરો છો. (34 CFR 
300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
ફ8ડરલ અને રાZયના િવશેષ િશ0ણ કાયદાઓ અથવા િનયમોના ઉVલઘંનનો આ0ેપ કરતી ફLરયાદો આના પર 

મેઇલ કરO શકાય છે: 
 

ક8`લફોિન�યા િશ0ણ િવભાગ 

િવશેષ િશ0ણ િવભાગ 

5L4યાગત \રુ0ા ર8ફરલ સેવા 

1430 એન HNOટ, Huટુ 2401 

સે4ામે@ટો, CA 95814 
 
ફ8ડરલ અથવા રાZયના િવશેષ િશ0ણ કાયદા અથવા િનયમો �ારા આવરO ન લેવામા ંઆવતી સમHયાઓ સાથે 

સકંળાયેલી ફLરયાદો માટ8, તમારા LડHNOPટની સમાન ફLરયાદ 5L4યાઓનો સપંક3  કરો. 
 
ફLરયાદ ક8વી રOતે ન"ધાવવી તે સLહત િવવાદના િનરાકરણ િવશે વ� ુમાLહતી મેળવવા માટ8, (800) 926-0648 

પર ટ8`લફોન �ારા CDE, Hપેિશયલ એZuકુ8શન Lડિવઝન, 5ોિસજરલ સેફગા¤્3સ ર8ફરલ સિવ�સનો; 916-327-
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3704 પર ફ8Pસ �ારા; અથવા http://www.cde.ca.gov/sp/se પર CDE વેબ સાઇટની Uલુાકાત લઈને સપંક3  

કરો.  
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આ Uચૂનામા ંવપરાયેલ સXં0Kત શYદોની શYદાવલી 
 
ADR  વૈકyVપક િવવાદનો ઉક8લ  
 
CFR:  કોડ ઓફ ફ8ડરલ ર8{uલેુશ@સ 
 
EC  ક8`લફોિન�યા િશ0ણ કોડ 
 
FAPE  મફત યો{ય =હ8ર િશ0ણ 
 
IDEA   ઇs@ડિવઝtઅુલ િવથ Lડસે`બ`લટOસ એZuકુ8શન એPટ 
 
IEP  bય}Pતગત િશ0ણ કાય34મ 
 
OAH:  વહOવટO \નુાવણી કાયા3લય 
 
SELPA: િવશેષ િશ0ણ Hથાિનક યોજના િવHતાર 
 
USC:  uનુાઈટ8ડ Hટ8�સ કોડ 


