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!ಾಯ$ಕ&ಮದ ಸುರ,-ೆಗಳ ಸೂಚ3ೆ 
ಪBಷDತ ಅ-ೊFೕಬH 2016 

  
ಸೂಚ$ೆ: &ಮ( ಮಗು+ನ +-ೇಷ 01ಣ 3ಾಯ6ಕ8ಮವನು: ಒದ=ಸುವ ಜ?ಾ@ಾABಯುತ DಾವEFೇ Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣ 

ಸಂG Iೆಯನು: +ವBಸಲು -ಾKಾ LK Mೆ ಎಂಬ ಪದವನು: ಈ FಾಖKೆDಾದSಂತ ಬಳಸKಾಗುತUFೆ. VೌಲSVಾಪನ ಎಂಬ 

ಪದವನು: VೌಲSVಾಪನ ಅಥ?ಾ ಪBೕZೆ ಎಂದು ಅ[ೈ6ಸಲು ಬಳಸKಾಗುತUFೆ. ಈ ಸೂಚ$ೆಯ ಉದAಕೂ^ _ೆಡರb ಮತುU 

cಾಜS 3ಾನೂನುಗಳನು: ಇಂ=Me ಸಂZೇಪಣಗಳನು: ಬಳf3ೊಂಡು ಉK MೇgಸKಾ=Fೆ, ಈ ಅhಸೂಚ$ೆಯ 3ೊ$ೆಯ 

ಪEಟದjMರುವ ಪದ3ೋಶದjM +ವBಸKಾ=Fೆ. 
 
 
 

-ಾಯ=ಕIಮದ ಸುರ+Lೆಗಳ ಸೂಚOೆ ಏನು? 
 
ಈ Vಾlmಯು &ಮnೆ oೕಷಕರು, 3ಾನೂನು pಾಲಕರು ಮತುU ಮೂರು (3) ವಷ6qಂದ ಇಪrsೊUಂದು (21) 

ವಯftನವcೆ=ನ +ಕKಾಂಗ ಮಕ^ಳ ಮತುU ಹq$ೆಂಟು (18) ವಯಸtನು: ತಲುvದ +FಾSw6ಗಳx ಮತುU ಬಹುಮತದ 

ವಯftನ +FಾSw6ಗಳ @ಾynೆ oೕಷಕcಾ= &ಮnೆ ಒದ=ಸುತUFೆ. &ಮ( -ೈ1zಕ ಹಕು^ಗಳx ಅಥ?ಾ 3ಾಯ6+{ಾನದ 

ಸುರ1sೆಗಳ ಅವKೋಕನ. 
 
+ಕಲ|ೇತನರ 01ಣ 3ಾ}FೆಯyಯjM 3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳ ಸೂಚ$ೆ ಅಗತS+Fೆ (ಇಂ=Me ನjM, IDEA ಎಂದು 

ಉK MೇgಸKಾ=Fೆ) ಮತುU &ಮnೆ ಒದ=ಸ@ೇಕು: 

• &ೕವE ಪ8mಯನು: 3ೇ�Fಾಗ 

• �ದಲ @ಾBnೆ &ಮ( ಮಗುವನು: +-ೇಷ 01ಣ VೌಲSVಾಪನ3ಾ^= ಉK MೇgಸKಾಗುತUFೆ 

• ಪ8m @ಾBಯೂ &ಮ( ಮಗುವನು: VೌಲSVಾಪನ Vಾಡಲು &ಮnೆ VೌಲSVಾಪನ �ೕಜ$ೆಯನು: 

&ೕಡKಾಗುತUFೆ 

• -ಾKಾ ವಷ6ದjM �ದಲ cಾಜS ಅಥ?ಾ ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ ದೂರು f�ೕಕBfದ ನಂತರ, ಮತುU 

• &�ೕಜ$ೆಯ ಬದKಾವ�ೆಯನು: ರೂvಸುವ sೆnೆದು�ಾಕು+3ೆಯನು: Vಾಡಲು &{ಾ6ರವನು: VಾyFಾಗ 
 

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

 
 
!ಕಲ$ೇತನರ*+ಣ -ಾQR (IDEA) ಎಂದUೇನು? 
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IDEA ಯು +ಕಲ|ೇತನ ಮಕ^�nೆ "ಉ�ತ ಸೂಕU?ಾದ Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣ" (ಇಂ=Me ನjM FAPE ಎಂದು 

ಉK MೇgಸKಾ=Fೆ) ಒದ=ಸುವ ಅಗತS+ರುವ ಒಂದು _ೆಡರb 3ಾನೂ$ಾ=Fೆ. ಉ�ತ ಸೂಕU?ಾದ Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣ 

ಎಂದcೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ?ೈಯ�Uಕ 01ಣ 3ಾಯ6ಕ8ಮದjM +ವBfದಂsೆ (ಇಂ=Me ನjM, IEP 

ಎಂದು ಕcೆಯKಾಗುತUFೆ) ಮತುU Gಾವ6ಜ&ಕ �ೕj�|ಾರ�ೆಯjM &ಮ( ಮಗು+nೆ &ಮnೆ DಾವEFೇ ?ೆಚ�+ಲMFೆ 

ಒದ=ಸ@ೇಕು. 
 
 
ನನV ಮಗು!ನ *+ಣದ ಕುBತ <Wಾ=ರಗಳ34 Oಾನು 5ಾಗವYಸಬಹು0ೇ? 
  
&ಮ( ಮಗು+ನ +-ೇಷ 01ಣ 3ಾಯ6ಕ8ಮ3ೆ^ ಸಂಬಂhfದಂsೆ DಾವEFೇ &{ಾ6ರ sೆnೆದು3ೊಳx�ವ ಸ�ೆಯjM 

�ಾಗವlಸಲು &ಮnೆ ಅವ3ಾಶಗಳನು: &ೕಡ@ೇಕು. &ಮ( ಮಗು+ನ ಗುರುmಸು+3ೆ (ಅಹ6sೆ), VೌಲSVಾಪನ ಅಥ?ಾ 

-ೈ1zಕ &�ೕಜ$ೆ ಮತುU &ಮ( ಮಗು+ನ FAPE nೆ ಸಂಬಂhfದ ಇತರ +ಷಯಗಳ ಕುBತು IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಗಳjM 

�ಾಗವlಸಲು &ೕವE ಹಕ^ನು: �ೊಂqqAೕB. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 
56341[b], 56343[c]) 
  
oೕಷಕರು ಅಥ?ಾ pಾಲಕರು, ಅಥ?ಾ ಸI�ೕಯ -ೈ1zಕ ಸಂG Iೆ (LEA), IEP ಯ ಅ�ವೃq�ಯjM �ಾಗವlಸಲು ಮತುU 

IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಗಳ ಪ8�8�ಗಳನು: +ದುS$ಾ(ನ?ಾ= ಆy��ೇ� Vಾಡುವ ಉF Aೇಶವನು: pಾ8ರಂ�ಸುವ ಹಕ^ನು: 

�ೊಂqFೆ. ಸ�ೆnೆ ಕ&ಷ� 24 ಗಂ�ೆಗಳ �ದಲು, oೕಷಕರು ಅಥ?ಾ oೕಷಕರು ಸ�ೆಯನು: cೆ3ಾ�6 Vಾಡುವ 

ಉF Aೇಶವನು: IEP ತಂಡದ ಸದಸSBnೆ m�ಸುsಾUcೆ. IEP ಸ�ೆಯನು: cೆ3ಾy6ಂ� Vಾಡುವ LEA ಆy��ೇ� nೆ 

oೕಷಕರು ಅಥ?ಾ oೕಷಕರು ಸಮ(mಸqದAcೆ, ಸ�ೆಯನು: ಆy� �ೇ� cೆ3ಾಡ6� ನjM cೆ3ಾ�6 VಾಡKಾಗುವEqಲM. 
 

&ಮ( ಹಕು^ಗಳx ಎKಾM o8ೕnಾ8ಂ ಆ�^ಗಳx ಮತುU Gಾವ6ಜ&ಕ ಮತುU Gಾವ6ಜ&ಕವಲMದ ಎKಾM ಲಭS+ರುವ ಪDಾ6ಯ 

3ಾಯ6ಕ8ಮಗಳನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ FAPE ಲಭSsೆಯ ಬn �ೆ Vಾlmಯನು: ಒಳnೊಂyರುತUFೆ. (20 USC 1401[3], 

1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1], ಮತುU 56506) 
  
 
Oಾನು [ೆ\]ನ ಸ[ಾಯವನುV ಎ34 ಪ^ೆಯಬಹುದು? 
  
&ಮ( ಮಗು+ನ 01ಣದ ಬn �ೆ &ಮnೆ ಆತಂಕ ಇFಾAಗ, &ಮ( ಮಗು+ನ ಬn �ೆ ಮತುU &ೕವE $ೋಡುವ DಾವEFೇ ಸಮGೆSಗಳ 

ಬn �ೆ Vಾತ$ಾಡಲು &ಮ( ಮಗು+ನ 01ಕರು ಅಥ?ಾ &?ಾ6ಹಕರನು: ಸಂಪ�6ಸುವEದು ಮುಖS?ಾ=Fೆ. &ಮ( -ಾKಾ LK Mೆ 

ಅಥ?ಾ +-ೇಷ 01ಣದ ಸI�ೕಯ �ೕಜ$ಾ ಪ8FೇಶದjM (SELPA) fಬ�ಂq &ಮ( ಮಗು+ನ 01ಣ, &ಮ( ಹಕು^ಗಳx 

ಮತುU 3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳ ಕುBತು ಪ8-ೆ:ಗ�nೆ ಉತUBಸಬಹುದು. ಅಲMFೆ, &ೕವE ಆತಂಕವನು: �ೊಂqರು?ಾಗ, ಈ 

ಅ$ೌಪ|ಾBಕ ಸಂ�ಾಷ�ೆಯು ಆnಾn �ೆ ಸಮGೆSಯನು: ಪBಹBಸುತUFೆ ಮತುU ಮುಕU ಸಂವಹನವನು: &ವ6lಸಲು ಸ�ಾಯ 

VಾಡುತUFೆ.  
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-ೈ1zಕ ವSವG Iೆಯನು: ಸು{ಾBಸಲು oೕಷಕರು ಮತುU 01ಕರ ನಡು+ನ ಸಹ�ೕಗವನು: �ೆ��ಸಲು ಅ�ವೃq�ಪyಸKಾದ 

3ಾSj�ೕ&6Dಾ oೕಷಕ ಸಂG IೆಗಳjM ಒಂದನು: (ಕುಟುಂಬ ಸಬjೕಕರಣ 3ೇಂದ8ಗಳx ಮತುU oೕಷಕ ತರ@ೇm 

ಸಂG Iೆಗಳx) &ೕವE ಸಂಪ�6ಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಈ ಸಂG Iೆಗಳ ಸಂಪಕ6 Vಾlmಯು CDE +-ೇಷ 01ಣ 

3ಾSj�ೕ&6Dಾ oೕಷಕ ಸಂG Iೆಗಳ ?ೆ� ಪEಟದjM http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ g2].  
 
3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳನು: ಅಥ6Vಾy3ೊಳ�ಲು &ಮnೆ ಸ�ಾಯ Vಾಡಲು �ೆಚು�ವB ಸಂಪನೂ(ಲಗಳನು: ಈ 

FಾಖKೆಯ 3ೊ$ೆಯjM ಪ�� VಾಡKಾ=Fೆ. 
 
ನನV ಮಗು _ವ`^ಾaದRUೆ, ಶIವಣ 0ೋಷ, ಕುರುಡು, ದೃeFYೕನ ಅಥgಾ _ವ`ಡ-ಕುರು^ಾaದRUೆ ಏನು 
hಾಡiೇಕು? 
 
cಾಜSದ +-ೇಷ -ಾKೆಗಳx �ವEಡ, ಶ8ವಣ Fೋಷ, ಕುರುಡು, ದೃ��lೕನ, ಅಥ?ಾ �ವEಡ-ಅಂಧ +FಾSw6ಗ�nೆ ತನ: 

ಮೂರು GೌಲಭSಗಳjM Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸುತU?ೆ: �8ೕVಾಂ  ಮತುU Bವ� Gೈ� ನjMರುವ �ವEಡBnಾ= 

3ಾSj�ೕ&6Dಾ -ಾKೆಗಳx ಮತುU 3ಾSj�ೕ&6Dಾ @ Mೈಂ� -ಾKೆಯjM �8ೕVಾಂ  ನjM. �ವEಡBnಾ= ಎರಡೂ cಾಜS 

-ಾKೆಗಳjM -ೈಶ?ಾವG Iೆ}ಂದ 21 ವಷ6 ವಯftನ +FಾSw6ಗ�nೆ ವಸm ಮತುU qನದ -ಾKಾ 3ಾಯ6ಕ8ಮಗಳನು: 

&ೕಡKಾಗುತUFೆ. ಇಂತಹ 3ಾಯ6ಕ8ಮಗಳನು: 3ಾSj�ೕ&6Dಾ @ Mೈಂ� -ಾKೆಯjM ಐದBಂದ 21 ವಷ6 ವಯftನ 

+FಾSw6ಗ�nೆ &ೕಡKಾಗುತUFೆ. cಾಜSದ +-ೇಷ -ಾKೆಗಳx VೌಲSVಾಪನ Gೇ?ೆಗಳx ಮತುU sಾಂm8ಕ $ೆರವE &ೕಡುತU?ೆ. 

cಾಜS +-ೇಷ -ಾKೆಗಳ ಕುBತು �ೆ��ನ Vಾlmnಾ=, ದಯ+ಟು� http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 ನjM 

3ಾSj�ೕ&6Dಾ 01ಣ ಇKಾ¢ೆ (CDE) ?ೆ� Gೈ  nೆ �ೇ� &ೕy ] ಅಥ?ಾ &ಮ( ಮಗು+ನ IEP ತಂಡದ ಸದಸSBಂದ 

�ೆ��ನ Vಾlmnಾ= 3ೇ�. 
 

5ೋ78, ಸಮ:;, <ೌಲ?<ಾಪನ, CಾDEೆ !ೕಷಕರ 5ೇಮFಾ;, ಮತು) 
GಾಖIೆಗJEೆ ಪKLೇಶ 

 
 

ಪ"ವ$ %&ತ ಸೂಚ+ೆ 
 
ಸೂಚOೆ >ಾgಾಗ iೇಕು? 

 
+-ೇಷ ಅಗತSsೆಗಳನು: �ೊಂqರುವ &ಮ( ಮಗು+ನ ಗುರುmಸು+3ೆ, VೌಲSVಾಪನ ಅಥ?ಾ -ೈ1zಕ &�ೕಜ$ೆಯjM 

ಬದKಾವ�ೆಯನು: pಾ8ರಂ�ಸಲು -ಾKಾ LK Mೆ ಪ8GಾUvfFಾಗ ಅಥ?ಾ &cಾಕBfFಾಗ ಅಥ?ಾ ಉ�ತ ಸೂಕU?ಾದ 

Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣವನು: ಒದ=fFಾಗ ಈ ಸೂಚ$ೆಯನು: &ೕಡ@ೇಕು. (20 USC 1415[b][3] ಮತುU (4), 1415[c][1], 

1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 56329 ಮತುU 56506[a])  
 



!ಾಯ$%&ಾನದ ಸುರ,-ೆಗಳ ಸೂಚ3ೆ 

CDE, T07-037, ಇಂ67ೕ9, ಏ;ಯ< =ಾಂ> 

20 ರ?7 ಪAಟ 4 
 
 

 

VೌಲSVಾಪನ3ಾ^= &ಮ( jgತ +ನಂmಯ ಹq$ೈದು (15) qನಗಳjM jgತ ಸೂಚ$ೆ ಅಥ?ಾ VೌಲSVಾಪನ 

�ೕಜ$ೆಯjM &ಮ( ಮಗು+ನ ಪ8GಾU+ತ VೌಲSVಾಪನಗಳ ಬn �ೆ -ಾKಾ LK Mೆ &ಮnೆ m�ಸ@ೇಕು. ಸೂಚ$ೆಯು 

ಅಥ6?ಾಗುವಂತಹFಾA=ರ@ೇಕು ಮತುU ಅದು ಸrಷ�?ಾ= 3ಾಯ6GಾಧSವಲMqದAcೆ.&ಮ( ಸI�ೕಯ �ಾ£ೆಯjM ಅಥ?ಾ 

ಸಂವಹನದ ಇತರ +{ಾನದjMರ@ೇಕು (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
Oೋjk ನನlೆ ಏನು [ೇಳmತ90ೆ? 
  
ಪ¤ವ6 jgತ $ೋ�¥ ಈ 3ೆಳ=ನವEಗಳನು: ಒಳnೊಂyರ@ೇಕು: 
 
1. -ಾKಾ LK Mೆ}ಂದ ಪ8GಾUvಸKಾದ ಅಥ?ಾ &cಾಕBfದ �8�ಗಳ +ವರ�ೆ 

2. �8�ಯನು: ಏ3ೆ ಪ8GಾUvಸKಾ=Fೆ ಅಥ?ಾ &cಾಕBಸKಾ=Fೆ ಎಂಬುದರ +ವರ�ೆ 

3. ಪ8m VೌಲSVಾಪನ 3ಾಯ6+{ಾನದ +ವರ�ೆ, cೆ3ಾ�6 ಅಥ?ಾ ವರqಯನು: ಪ8GಾUvfದ ಅಥ?ಾ &cಾಕBfದ 

�8�nೆ ಆ{ಾರ?ಾ= ಬಳfದ ಏ§ೆ&t 

4. ಅಂಗ?ೈಕಲS �ೊಂqರುವ ಮಗು+ನ oೕಷಕರು 3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಯ ಅyಯjM ರ1�ೆ �ೊಂqFಾAcೆ ಎಂಬ 

�ೇ�3ೆ 

5. ಈ �ಾಗದ &ಬಂಧ$ೆಗಳನು: ಅಥ6Vಾy3ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯವನು: ಪ¨ೆಯಲು oೕಷಕರು ಸಂಪ�6ಸ@ೇ3ಾದ 

ಮೂಲಗಳx 

6. IEP ತಂಡವE ಪBಗzfದ ಇತರ ಆ�^ಗಳ +ವರ�ೆ ಮತುU ಆ ಆ�^ಗಳನು: mರಸ^Bfದ 3ಾರಣಗಳx; ಮತುU 

7. ಪ8GಾU+ತ ಅಥ?ಾ &cಾಕBfದ �8�nೆ ಸಂಬಂhfದ DಾವEFೇ ಇತರ ಅಂಶಗಳ +ವರ�ೆ. (20 USC 1415[b][3] 

ಮತುU [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR  300.503) 
 
 
-ೕಷಕರ ಸಮ34 

  
 
hೌಲ:hಾಪನ-ೆo ನನV ಅನುpೕದOೆ >ಾgಾಗ iೇಕು? 
  
+-ೇಷ 01ಣ Gೇ?ೆಗ�nಾ= &ಮ( ಮಗುವನು: ಉK Mೇgಸಲು &ಮnೆ ಹ�^Fೆ. &ಮ( ಮಗು+ನ �ದಲ +-ೇಷ 01ಣ 

VೌಲSVಾಪನವE ಮುಂದುವBಯುವ �ದಲು &ೕವE mಳxವ�3ೆಯುಳ�, jgತ ಒvrnೆಯನು: &ೕಡ@ೇಕು. oೕಷಕರು 

&{ಾ6ರ3ೆ^ ಬರಲು ಉF Aೇ0ತ VೌಲSVಾಪನ �ೕಜ$ೆಯ f�ೕಕೃm}ಂದ ಕ&ಷ� ಹq$ೈದು (15) qನಗಳನು: 

�ೊಂqರುsಾUcೆ. ಒvrnೆಯ f�ೕಕೃmಯ ನಂತರ VೌಲSVಾಪನವE ತ1ಣ?ೇ pಾ8ರಂಭ?ಾಗಬಹುದು ಮತುU &ಮ( ಒvrnೆಯ 

ಅರವತುU (60) qನಗಳjM ಪ¤ಣ6nೊಳ�@ೇಕು ಮತುU IEP ಅನು: ಅ�ವೃq�ಪyಸ@ೇಕು.  
 
 
qೇgೆಗrlೆ ನನV ಅನುpೕದOೆ >ಾgಾಗ iೇಕು? 
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&ಮ( -ಾKಾ LK Mೆ &ಮ( ಮಗು+nೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸುವ �ದಲು &ೕವE 

mಳxವ�3ೆಯುಳ�, jgತ ಒvrnೆಯನು: &ೕಡ@ೇಕು. 
 
 
sೕಷಕರು ಸಮtuಯನುV <ೕಡv0ಾRಗ -ಾಯ=!Wಾನಗಳm >ಾವ`ವ`? 
 
&ೕವE ಆರಂ�ಕ VೌಲSVಾಪನ3ೆ^ ಒvrnೆಯನು: &ೕಡqದAcೆ ಅಥ?ಾ ಒvrnೆಯನು: ಒದ=ಸುವ +ನಂmnೆ ಪ8m�8}ಸಲು 

+ಫಲ?ಾದcೆ, -ಾKಾ LK Mೆಯು ಸBDಾದ ಪ8�8�ಯ 3ಾಯ6+{ಾನಗಳನು: ಬಳf3ೊಂಡು ಆರಂ�ಕ VೌಲSVಾಪನವನು: 

ಮುಂದುವBಸಬಹುದು. 
 
Gೇ?ೆಗಳ pಾ8ರಂಭ3ೆ^ &ೕವE ಒvrnೆ &cಾಕBfದcೆ, -ಾKಾ LK Mೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: 

ಒದ=ಸ@ಾರದು ಮತುU ಸBDಾದ ಪ8�8�ಯ 3ಾಯ6+{ಾನಗಳ ಮೂಲಕ Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸಲು ಪ8ಯm:ಸ@ಾರದು. 
 
&ಮ( ಮಗು+nೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗ�nೆ &ೕವE jgತ?ಾ= ಸಮ(mfದcೆ ಆದcೆ IEP ಯ ಎKಾM 

ಘಟಕಗ�nೆ ಸಮ(mಸqದAcೆ, &ೕವE ಸಮ(mfದ o8ೕnಾ8ಂನ ಆ ಘಟಕಗಳನು: +ಳಂಬ+ಲMFೆ 3ಾಯ6ಗತnೊ�ಸ@ೇಕು. 
 
&ಮ( ಮಗು+nೆ ಉ�ತ ಸೂಕU?ಾದ Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣವನು: ಒದ=ಸಲು &ೕವE ಸಮ(mಸದ ಉF Aೇ0ತ +-ೇಷ 01ಣ 

3ಾಯ6ಕ8ಮದ ಅಂಶವE ಅವಶSಕ?ಾ=Fೆ ಎಂದು -ಾKಾ LK Mೆ &ಧ6Bfದcೆ, ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯನು: 

pಾ8ರಂ�ಸ@ೇಕು. ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯನು: ನ¨ೆfದcೆ, +|ಾರ�ೆಯ &{ಾ6ರವE ಅಂmಮ ಮತುU ಬದ�?ಾ=ರುತUFೆ.  
 
ಮರುVೌಲSVಾಪನದ ಸಂದಭ6ದjM, -ಾKಾ LK Mೆ &ಮ( ಒvrnೆಯನು: ಪ¨ೆಯಲು ಸಮಂಜಸ?ಾದ ಕ8ಮಗಳನು: 

Fಾಖjಸ@ೇಕು. &ೕವE ಪ8m�8}ಸಲು +ಫಲ?ಾದcೆ, -ಾKಾ LK Mೆ &ಮ( ಒvrnೆ}ಲMFೆ ಮರುVೌಲSVಾಪನವನು: 

ಮುಂದುವBಸಬಹುದು. (20 USC 1414[a][1][D] ಮತುU 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506 [ಇ], 

56321[f] ಮತುU [y], ಮತುU 56346). 
 
 
Oಾನು >ಾgಾಗ ಸಮtuಯನುV Yಂಪ^ೆಯಬಹುದು? 
 
+-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳ ಆರಂ�ಕ &ಬಂಧ$ೆಯ ನಂತರ DಾವEFೇ ಸಮಯದjM, ಮಗು+ನ oೕಷಕರು 

+-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳ &ರಂತರ &ಬಂಧ$ೆnಾ= jgತ?ಾ= ಒvrnೆಯನು: ರದುAnೊ�fದcೆ, 

Gಾವ6ಜ&ಕ ಸಂG Iೆ: 
 
1. ಮಗು+nೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸುವEದನು: ಮುಂದುವBಸqರಬಹುದು, ಆದcೆ ಅಂತಹ 

Gೇ?ೆಗಳನು: &jMಸುವ �ದಲು 34 CFR +�ಾಗ 300.503 ರ ಪ83ಾರ ಪ¤ವ6 jgತ $ೋ�¥ &ೕಡ@ೇಕು 
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2. �ಾಗ 300 34 CFR (34 CFR +�ಾಗ 300.506 ಅyಯjM ಮಧSfI3ೆ 3ಾಯ6+{ಾನಗಳನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ 

ಅಥ?ಾ 34 CFR[/ g3] +�ಾಗಗಳx 300.507 Bಂದ 300.516) ಒಪrಂದವನು: ಪ¨ೆಯಲು ಅಥ?ಾ ಮಗು+nೆ 

Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸಬಹುದು ಎಂಬ mೕಪE6 

3. ಮಗು+nೆ �ೆ��ನ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸಲು +ಫಲ?ಾದ 3ಾರಣ ಮಗು+nೆ ಉ�ತ 

ಸೂಕU?ಾದ Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣ (FAPE) ಲಭS?ಾಗುವಂsೆ Vಾಡುವ ಅಗತSವನು: ಉಲMಂ«ಸKಾ=Fೆ ಎಂದು 

ಪBಗzಸKಾಗುವEqಲM  

4. +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಮತUಷು� ಒದ=ಸುವEದ3ಾ^= ಮಗು+nೆ IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಯನು: 

ಕcೆಯುವ ಅಥ?ಾ 34 CFR +�ಾಗಗಳx 300.320 ಮತುU 300.324 ಅyಯjM IEP ಅನು: ಅ�ವೃq�ಪyಸುವ 

ಅಗತS+ಲM 

 
ದಯ+ಟು� ಗಮ&f, 34 CFR +�ಾಗ 300.9 (c)(3), ಮಗು+nೆ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ 01ಣವನು: ಒದ=fದ 

ನಂತರ oೕಷಕರು ತಮ( ಮಗು+ನ +-ೇಷ 01ಣ Gೇ?ೆಗಳ f�ೕಕೃmnಾ= jgತ?ಾ= ಒvrnೆಯನು: lಂsೆnೆದು3ೊಂಡcೆ 

Gೇ?ೆಗಳx, Gಾವ6ಜ&ಕ ಸಂG Iೆಯು ಮಗು+ನ +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳ f�ೕಕೃmಯ DಾವEFೇ 

ಉK Mೇಖಗಳನು: sೆnೆದು�ಾಕಲು ಮಗು+ನ 01ಣ FಾಖKೆಗಳನು: mದುAಪy Vಾಡುವ ಅಗತS+ಲM ಏ3ೆಂದcೆ ಒvrnೆಯನು: 

lಂsೆnೆದು3ೊಳ�KಾಗುತUFೆ. 
[/ g2] 
 

5ಾಕುತಂ9ೆ:ಾ;ಯ =>ೕಜ+ೆ  
 
 
sೕಷಕರನುV ಗುರುuಸಲು ಅಥgಾ ಪLೆ9 hಾಡಲು qಾಧ:gಾಗvದRUೆ ಏನು hಾಡiೇಕು? 
  
oೕಷಕರನು: ಗುರುmಸಲು GಾಧS?ಾಗqFಾAಗ ಮತುU -ಾKಾ LK Mೆnೆ oೕಷಕರ ಸIಳವನು: ಕಂಡುlyಯಲು 

GಾಧS?ಾಗqFಾAಗ ಅಂಗ?ೈಕಲS �ೊಂqರುವ ಮಗು+ನ oೕಷಕBnೆ GಾಕುತಂFೆsಾ}Dಾ= 3ಾಯ6&ವ6lಸಲು ಒಬ� 

ವS�Uಯನು: &�ೕLಸKಾ=Fೆ ಎಂದು -ಾKಾ LK Mೆಗಳx ಖ�ತಪyf3ೊಳ�@ೇಕು. 
 
ಮಗುವE §ೊsೆ=ಲMದ ಮ$ೆ}ಲMದ ಯುವಕ$ಾ=ದAcೆ, cಾಜS ಕKಾSಣ ಮತುU ಸಂG Iೆಯ 3ೋ� ನ ಅyಯjM $ಾSDಾಲಯದ 

mೕಪE6 &ೕyದ ಅವಲಂ¬ತ ಅಥ?ಾ ?ಾ�6 ಆ=ದAcೆ ಮತುU +-ೇಷ 01ಣ3ೆ^ ಉK Mೇgಸಲr��ದAcೆ ಅಥ?ಾ ಈnಾಗKೇ IEP 

�ೊಂqದAcೆ GಾಕುತಂFೆsಾ}ಯರನು: ಸಹ $ೇಸಬಹುದು. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 

56050; GC 7579.5 ಮತುU 7579.6) 
 
:ಾರತಮ@ರAತ Bೌಲ@Bಾಪನ 
 
 
ನನV ಮಗುವನುV !xೇಷ *+ಣ qೇgೆಗrlಾa [ೇlೆ hೌಲ:hಾಪನ hಾಡyಾಗುತ90ೆ? 
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ಶಂ�ತ ಅಂಗ?ೈಕಲSದ ಎKಾM Zೇತ8ಗಳjM &ಮ( ಮಗುವನು: VೌಲSVಾಪನ Vಾಡುವ ಹಕ^ನು: &ೕವE �ೊಂqqAೕB. 

VೌಲSVಾಪನ ಮತುU &�ೕಜ$ೆnಾ= ಬಳಸುವ ವಸುUಗಳx ಮತುU 3ಾಯ6+{ಾನಗಳx ಜ$ಾಂ=ೕಯ?ಾ=, 

Gಾಂಸ®mಕ?ಾ= ಅಥ?ಾ Kೈಂ=ಕ?ಾ= sಾರತಮS?ಾ=ರ@ಾರದು.  
 
VೌಲSVಾಪನ Gಾಮ=8ಗಳನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು ಮತುU ಪBೕZೆಯನು: &ಮ( ಮಗು+ನ ಸI�ೕಯ �ಾ£ೆ ಅಥ?ಾ ಸಂವಹನ 

+{ಾನದjM ಮತುU ಮಗು+nೆ m�qರುವ ಮತುU -ೈ1zಕ?ಾ=, ಅ�ವೃq�0ೕಲ?ಾ= ಮತುU �8Dಾತ(ಕ?ಾ= ಏನು 

Vಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುBತು &ಖರ?ಾದ Vಾlmಯನು: &ೕಡುವ ರೂಪದjM &ವ6lಸ@ೇಕು.ಆದABಂದ ಒದ=f 

ಅಥ?ಾ &ವ6lf.  
 
&ಮ( ಮಗು+nೆ ಅಹ6sೆಯನು: &ಧ6Bಸಲು ಮತುU FAPE ಅನು: ಅ�ವೃq�ಪyಸಲು DಾವEFೇ ಒಂದು 3ಾಯ6+{ಾನವE 

ಏ3ೈಕ Vಾನದಂಡ?ಾ=ರುವEqಲM. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] 

ಮತುU 56320)  
 
 
ಸFತಂತG HೈJKಕBೌಲ@BಾಪನಗಳN 

 
 
zyೆ4ಯ gೆಚ]ದ34 ನನV ಮಗುವನುV ಸ{ತಂತIgಾa  ಪBೕ|ಸಬಹು0ೇ? 

  
-ಾKಾ LK Mೆ ನ¨ೆfದ VೌಲSVಾಪನದ ಫjsಾಂಶಗಳನು: &ೕವE ಒಪrqದAcೆ, Gಾವ6ಜ&ಕ ?ೆಚ�ದjM VೌಲSVಾಪನವನು: 

ನ¨ೆಸಲು ಅಹ6 ವS�U}ಂದ &ಮ( ಮಗು+nೆ ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ VೌಲSVಾಪನವನು: 3ೇಳಲು ಮತುU ಪ¨ೆಯಲು &ಮnೆ 

ಹ�^Fೆ.  
 
ಪ8m @ಾB Gಾವ6ಜ&ಕ ಏ§ೆ&tಯು oೕಷಕರು ಒಪrದ VೌಲSVಾಪನವನು: ನ¨ೆfFಾಗ oೕಷಕರು Gಾವ6ಜ&ಕ ?ೆಚ�ದjM 

3ೇವಲ ಒಂದು ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ VೌಲSVಾಪನ3ೆ^ ಅಹ6cಾ=ರುsಾUcೆ. 
 
ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ VೌಲSVಾಪನ3ಾ^= &ಮ( +ನಂmnೆ -ಾKಾ LK Mೆ ಪ8m�8}ಸ@ೇಕು ಮತುU ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ 

VೌಲSVಾಪನವನು: ಎjM ಪ¨ೆಯ@ೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುBತು &ಮnೆ Vಾlmಯನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು.  
 
LK Mೆಯ VೌಲSVಾಪನವE ಸೂಕU?ೆಂದು -ಾKಾ LK Mೆಯು ನಂ¬ದcೆ ಮತುU ಸ�ತಂತ8 VೌಲSVಾಪನ ಅಗತS?ೆಂದು 

ಒಪrqದAcೆ, -ಾKಾ LK Mೆಯು ಅದರ VೌಲSVಾಪನವE ಸೂಕU?ೆಂದು Gಾ¬ೕತುಪyಸಲು ಸBDಾದ ಪ8�8�ಯ 

+|ಾರ�ೆಯನು: +ನಂmಸ@ೇಕು. LK Mೆಯು �ೕಲುnೈ Gಾhfದcೆ, &ೕವE ಇನೂ: �ೊಂqqAೕB  

ಸ�ತಂತ8 VೌಲSVಾಪನದ ಹಕು^ ಆದcೆ Gಾವ6ಜ&ಕ ?ೆಚ�ದjM ಅಲM. IEP ತಂಡವE ಸ�ತಂತ8 VೌಲSVಾಪನಗಳನು: 

ಪBಗzಸ@ೇಕು.  
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LKಾM VೌಲSVಾಪನ +{ಾನಗಳx +FಾSw6ಗಳ ತರಗmಯ +ೕ1�ೆnೆ ಅವ3ಾಶ &ೕಡುತU?ೆ. VೌಲSVಾಪನದ ಸಮಯದjM 

-ಾKಾ LK Mೆಯು &ಮ( ಮಗುವನು: ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ ತರಗmಯjM ಗಮ&fದcೆ ಅಥ?ಾ -ಾKಾ LK Mೆnೆ  &ಮ( 

ಮಗುವನು: +ೕ¯ಸಲು ಅನುಮmfದAcೆ, ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ VೌಲSVಾಪನವನು: ನ¨ೆಸುವ ವS�Uಯನು: ಸಹ +ೕ¯ಸಲು 

ಅನುಮmಸ@ೇಕು ತರಗmಯjM &ಮ( ಮಗು.  
 
-ಾKಾ LK Mೆ &ಮ( ಮಗು+nೆ �ೊಸ -ಾKಾ Gೆ��ಂ� ಅನು: ಪ8GಾUvfದcೆ ಮತುU ಸ�ತಂತ8 -ೈ1zಕ VೌಲSVಾಪನವನು: 

ನ¨ೆಸKಾಗುmUದAcೆ, ಸ�ತಂತ8 VೌಲSVಾಪಕBnೆ �ದಲು ಪ8GಾU+ತ �ೊಸ Gೆ��ಂ� ಅನು: +ೕ¯ಸಲು ಅನುಮmಸ@ೇಕು. 

(20 USC 1415[b][1] ಮತುU [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5] 56329[b] ಮತುU [c]) 
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HೈJKಕ 9ಾಖPೆಗQRೆ ಪGSೇಶ 

 
 
Oಾನು ನನV ಮಗು!ನ’ xೈ+~ಕ 0ಾಖyೆಗಳನುV ಪB*ೕ3ಸಬಹು0ೇ? 

  
&ಮ( ಮಗು+ನ IEP ಕುBತ ಸ�ೆಯ �ದಲು ಅಥ?ಾ ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ �ದಲು GೇBದಂsೆ, ಅನಗತS 

+ಳಂಬ+ಲMFೆ &ಮ( ಮಗು+ನ ಎKಾM 01ಣ FಾಖKೆಗಳನು: ಪB0ೕjಸಲು ಮತುU ಪB0ೕjಸಲು &ೕವE ಹಕ^ನು: �ೊಂqqAೕB. 

+ನಂmಯನು: Vೌgಕ?ಾ= ಅಥ?ಾ jgತ?ಾ= Vಾyದ ನಂತರ ಐದು (5) !ಾ#$ಾರ qನಗಳjM +ನಂmfದcೆ, -ಾKಾ 

LK Mೆ &ಮnೆ FಾಖKೆಗಳx ಮತುU ಪ8mಗ�nೆ ಪ8?ೇಶವನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು. (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], ಮತುU 
56504) 
 
 

,LಾದಗಳನುO PೇEೆ ಪQಹQಸIಾಗುತ)Gೆ 
 
 

ಸೂಕU ಪGVGW  XYಾರZೆ 
  
 
ಸೂಕ9 ಪI_IQಯ!$ಾರ�ೆಯು >ಾgಾಗ ಲಭ:!ರುತ90ೆ? 
  
&ಮ( ಮಗು+ನ ಗುರುmಸು+3ೆ, VೌಲSVಾಪನ ಮತುU -ೈ1zಕ &�ೕಜ$ೆ ಅಥ?ಾ FAPE ಯ &ಬಂಧ$ೆnೆ 

ಸಂಬಂhfದಂsೆ &ಷr1pಾತ ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯನು: +ನಂmಸಲು &ೕವE ಹಕ^ನು: �ೊಂqqAೕB. ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ 

ದೂBನ ಆ{ಾರ?ಾ=ರುವ ಆpಾqತ ಕ8ಮದ ಬn �ೆ &ಮnೆ m�qರುವ ಅಥ?ಾ m�qರ@ೇ3ಾದ q$ಾಂಕqಂದ ಎರಡು 

ವಷ6ಗ°±ೆಳnೆ ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ +ನಂmಯನು: ಸjMಸ@ೇಕು. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 

300.507; EC 56501 ಮತುU 56505[l]) 
  
 
ಮಧ@\]^ೆ ಮತುU ಪ_ಾ$ಯ XSಾದ ಪabಾರ 

  
 
Oಾನು ಮಧ:��-ೆ ಅಥgಾ !gಾದವನುV ಪBಹBಸಲು ಪ>ಾ=ಯ hಾಗ=ವನುV !ನಂuಸಬಹು0ೇ? 
 
ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnಾ= +ನಂmಯನು: Vಾಡುವ �ದಲು ಅಥ?ಾ ನಂತರ ಮಧSfI3ೆnಾ= +ನಂmಯನು: 

Vಾಡಬಹುದು. 
 
ಮಧSfI3ೆ ಅಥ?ಾ ಪDಾ6ಯ +?ಾದ ಪB�ಾರ (ADR) ಮೂಲಕ +?ಾದಗಳನು: ಪBಹBಸಲು &ೕವE -ಾKಾ LK Mೆಯನು: 

3ೇಳಬಹುದು, ಇದು ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆ=ಂತ ಕy� ಪ8mಕೂಲ?ಾ=Fೆ. ADR ಮತುU ಮಧSfI3ೆಯು +?ಾದವನು: 
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ಪBಹBಸುವ ಸ�ಯಂpೆ8ೕBತ +{ಾನಗ°ಾ=?ೆ ಮತುU ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnೆ &ಮ( ಹಕ^ನು: +ಳಂಬnೊ�ಸಲು 

ಬಳಸKಾಗುವEqಲM. 
 
 
ಪ�ವ=-!$ಾರ�ೆಯ ಮಧ:��-ೆ ಸ��ಳನ ಎಂದUೇನು? 
 
ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnಾ= +ನಂmಯನು: ಸjMಸುವ �ದಲು &ೕವE ಮಧSfI3ೆಯ ಮೂಲಕ ಪB�ಾರವನು: 

ಪ¨ೆಯಬಹುದು. ಸ�²ಳನವE ಮಗು+ನ ಗುರುmಸು+3ೆ, VೌಲSVಾಪನ ಅಥ?ಾ -ೈ1zಕ &�ೕಜ$ೆnೆ ಅಥ?ಾ FAPE nೆ 

ಸಂಬಂhfದ ಸಮGೆSಗಳನು: ಪBಹBಸಲು ಪ8mಕೂಲವಲMದ BೕmಯjM ನ¨ೆಸKಾದ ಅ$ೌಪ|ಾBಕ ಪ8�8�Dಾ=Fೆ.  
 
ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನದjM, oೕಷಕರು ಅಥ?ಾ -ಾKಾ LK Mೆಯನು: ವ�ೕಲರಲMದ ಪ8m&hಗಳx 

§ೊsೆಗೂyಸಬಹುದು ಮತುU ಸಲ�ೆ &ೕಡಬಹುದು ಮತುU ಸ�²ಳನದ �ದಲು ಅಥ?ಾ ನಂತರ ವ�ೕಲcೊಂqnೆ 

ಸVಾKೋ�ಸಬಹುದು. ಆFಾಗೂS, ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನದjM +ನಂmಸುವEದು ಅಥ?ಾ �ಾಗವlಸುವEದು 

ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯನು: +ನಂmಸಲು ಪ¤?ಾ6pೇ¯ತವಲM.  
 
ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನ3ಾ^= ಎKಾM +ನಂmಗಳನು: ಸೂಪBಂ�ೆಂ¨ೆಂ  nೆ ಸjMಸKಾಗುತUFೆ. �ೕj�|ಾರಕBnೆ 

jgತ +ನಂmಯನು: ಸjMಸುವ ಮೂಲಕ ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನವನು: pಾ8ರಂ�ಸುವ ಪ1ವE +ನಂmಯನು: 

ಸjMfದ ಅFೇ ಸಮಯದjM +ನಂmಯ ಪ8m�ಂqnೆ ಮಧSfI3ೆnೆ ಇತರ ಪ1ವನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು.  
 

ಮಧSfI3ೆnಾ= +ನಂmಯ �ೕj�|ಾರಕರು f�ೕಕBfದ ಹq$ೈದು (15) qನಗ°±ೆಳnೆ ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ 

ಸ�²ಳನವನು: &ಗqಪyಸ@ೇಕು ಮತುU ಎರಡೂ ಪ1ಗಳx ಸಮಯವನು: +ಸUBಸಲು ಒಪrದ �ೊರತು ಮಧSfI3ೆnಾ= 

+ನಂmಯನು: f�ೕಕBfದ ನಂತರ ಮೂವತುU (30) qನಗಳjM ಪ¤ಣ6nೊ�ಸ@ೇಕು. &ಣ6ಯವನು: ತಲುvದcೆ, ಪ1ಗಳx 

&ಣ6ಯವನು: ಸೂ�ಸುವ 3ಾನೂನುಬದ�?ಾ= ಬದ�?ಾದ jgತ ಒಪrಂದವನು: 3ಾಯ6ಗತnೊ�ಸುತU?ೆ. ಮಧSfI3ೆ 

ಪ8�8�ಯjMನ ಎKಾM ಚ|ೆ6ಗಳx nೌಪS?ಾ=ರ@ೇಕು. ಎKಾM ಪ¤ವ6�ಾ+ ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನಗಳನು: ಸಮ�ೕ�ತ?ಾ= 

&ಗqಪyಸ@ೇಕು ಮತುU ಪ1ಗ�nೆ ಸಮಂಜಸ?ಾ= ಅನುಕೂಲಕರ?ಾದ ಸಮಯ ಮತುU ಸIಳದjM ನ¨ೆಸ@ೇಕು. ಸಮGೆSಗಳx 

ತೃvUಕರ?ಾ= ಪBಹBಸಲು +ಫಲ?ಾದcೆ  

ಎKಾM ಪ1ಗಳx, ಮಧSfI3ೆ ಸVಾ?ೇಶವನು: +ನಂmfದ ಪ1ವE ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnಾ= ಸjMಸುವ ಆ�^ಯನು: 

�ೊಂqFೆ. (EC 56500.3 ಮತುU 56503) 

 
 
ಸೂಕU ಪGVGW ಹಕುdಗಳN 

 
 
ನನV iಾ_ ಪI_IQ ಹಕುoಗಳm >ಾವ`ವ`? 
  
&ಮnೆ ಹ�^Fೆ: 
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1. +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಆಡ�sಾತ(ಕ +|ಾರ�ೆಗಳನು: (20 USC 1415[f][1][A],] &ಯಂm8ಸುವ 3ಾನೂನುಗಳ ಬn �ೆ 

m�qರುವ ವS�Uಯ ಮುಂFೆ cಾಜS ಮಟ�ದjM $ಾSಯಯುತ ಮತುU &ಷr1pಾತ ಆಡ�sಾತ(ಕ +|ಾರ�ೆಯನು: 

�ೊಂqB. 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

2. ಅGಾಮಥS6 �ೊಂqರುವ ಮಕ^ಳ ಬn �ೆ ³ಾನವನು: �ೊಂqರುವ ವ�ೕಲರು ಮತುU/ಅಥ?ಾ ವS�Uಗಳ §ೊsೆಗೂy ಸಲ�ೆ 

ಪ¨ೆ}B (EC 56505 [e][1]) 

3. ಪ8ಸುUತ ಪEcಾ?ೆಗಳx, jgತ ?ಾದಗಳx ಮತುU Vೌgಕ ?ಾದಗಳx (EC 56505[e][2]) 

4. ದೂರುFಾರ, +|ಾರ�ೆ, ಮತುU Gಾ¯ಗಳx �ಾಜBರುವ ಅಗತS+Fೆ  
(EC 56505[e][3]) 
5. jgತ ಅಥ?ಾ oೕಷಕರ ಆ�^ಯjM, ಸತS ಮತುU &{ಾ6ರಗಳ ಆ+£ಾ^ರಗಳನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ +|ಾರ�ೆಯ 

ಎKೆ3ಾ´&µ ಶಬA3ೋಶದ FಾಖKೆಯನು: f�ೕಕBf (EC 56505[e][4]) 

6. +|ಾರ�ೆಯjM &ಮ( ಮಗುವನು: �ಾಜರುಪyf (EC 56501[c][1])  

7. +|ಾರ�ೆಯು Gಾವ6ಜ&ಕBnೆ sೆcೆqರ@ೇ3ೆ ಅಥ?ಾ ಮು��ರ@ೇ3ೆ (EC 56501[c][2]) 

8. ಆ q$ಾಂಕFೊಳnೆ ಪ¤ಣ6nೊಂಡ VೌಲSVಾಪನಗಳx ಮತುU 0_ಾರಸುಗಳನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ ಎKಾM FಾಖKೆಗಳ 

ನಕಲನು: f�ೕಕBf, ಮತುU Gಾ¯ಗಳ ಪ�� ಮತುU ಅವರ Gಾ1¶ದ GಾVಾನS ಪ8FೇಶವE +|ಾರ�ೆಯ �ದಲು ಐದು (5) 

ವSವ�ಾರದ qನಗಳjM (EC 56505[e ][7] ಮತುU 56043[v]) 

9. +|ಾರ�ೆnೆ ಕ&ಷ� ಹತುU (10) 3ಾSKೆಂಡ� qನಗಳ �ದಲು ಸಮGೆSಗಳ ಇತರ ಪ1ಗಳx ಮತುU ಸಮGೆSಗಳ ಪ8GಾU+ತ 

ಪB�ಾರವನು: m�ಸ@ೇಕು (EC 56505[e][6]) 

10. ಇಂಟv86ಟ� ಅನು: ಒದ=f (CCR 3082[d]) 

11. +|ಾರ�ೆಯ ಸಮಯmಯ +ಸUರ�ೆಯನು: +ನಂmf (EC 56505[f][3])  

12. ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಸಮಯದjM DಾವEFೇ ಹಂತದjM ಮಧSfI3ೆ ಸ�²ಳನವನು: �ೊಂqB (EC 

56501[b][2]), ಮತುU 

13. ಇತರ ಪ1ವE ವ�ೕಲBಂದ ಪ8m&hಸಲು ಉF Aೇ0fFೆ (EC 56507[a]) +|ಾರ�ೆnೆ ಕ&ಷ� ಹತುU qನಗಳ �ದಲು 

ಇತರ ಪ1qಂದ ಸೂಚ$ೆಯನು: f�ೕಕBf. (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 ಮತುU 
300.515) 
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%&ತ ಸೂಕU ಪGVGWಯ ದೂರನುe ಸ%fಸುವgದು  
 
 
 Oಾನು iಾ_ ಪI_IQಯನುV [ೇlೆ !ನಂuಸುವ`ದು!$ಾರ�ೆ? 
 
  
ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnಾ= &ೕವE jgತ +ನಂmಯನು: ಸjMಸ@ೇ3ಾ=Fೆ. &ಮ( +ನಂmಯjM &ೕವE ಅಥ?ಾ &ಮ( 

ಪ8m&hಯು ಈ 3ೆಳ=ನ Vಾlmಯನು: ಸjMಸುವ ಅಗತS+Fೆ: 
 
1. ಮಗು+ನ �ೆಸರು 

2. ಮಗು+ನ &?ಾಸದ +°ಾಸ 

3. ಮಗು ಓದುmUರುವ -ಾKೆಯ �ೆಸರು 

4. ಮ$ೆ}ಲMದ ಮಗು+ನ ಸಂದಭ6ದjM, ಮಗು+nೆ ಲಭS+ರುವ ಸಂಪಕ6 Vಾlm ಮತುU ಮಗು ಓದುmUರುವ -ಾKೆಯ 

�ೆಸರು, ಮತುU 

5. ಸಮGೆSಯ ಸ�ರೂಪದ +ವರ�ೆ, ಸಮGೆS(ಗಳx)nೆ ಸಂಬಂhfದ ಸಂಗmಗಳx ಮತುU ಸಮGೆSಯ(ಗಳ) ಪ8GಾU+ತ 

ಪB�ಾರವನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ 
  
_ೆಡರb ಮತುU cಾಜS 3ಾನೂನುಗಳx ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnಾ= ಸjMಸುವ DಾವEFೇ ಪ1ವE ಇತರ ಪ13ೆ^ jgತ 

+ನಂmಯ ನಕಲನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1]) 
 
ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnೆ ಸjMಸುವ �ದಲು, -ಾKಾ LK Mೆnೆ cೆಸಲೂSಶ¸ ಅh?ೇಶನವನು: ಕcೆಯುವ ಮೂಲಕ 

+ಷಯವನು: ಪBಹBಸಲು ಅವ3ಾಶವನು: ಒದ=ಸKಾಗುತUFೆ, ಇದು oೕಷಕರು ಮತುU ಗುರುmಸKಾದ ಸತSಗಳ ಬn �ೆ &q6ಷ� 

³ಾನವನು: �ೊಂqರುವ IEP ತಂಡದ ಸಂಬಂhತ ಸದಸSರ ನಡು+ನ ಸ�ೆDಾ=Fೆ. +|ಾರ�ೆಯ 3ಾರಣ ಪ8�8�ಯjM. 
(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
Uೆಸಲೂ:ಶ� qೆಷ� ಏನನುV ಒಳlೊಂ2ರುತ90ೆ? 

 
ಸೂಚ$ೆಯನು: f�ೕಕBfದ ಹq$ೈದು (15) qನಗಳjM &ಣ6ಯದ ಅh?ೇಶನಗಳನು: ಕcೆಯKಾಗುವEದು 

 oೕಷಕರ ಸೂಕU ಪ8�8�  +|ಾರ�ೆಯ +ನಂm. Gೆಷ¸ ಗಳx &{ಾ6ರ sೆnೆದು3ೊಳx�ವ ಅh3ಾರವನು: �ೊಂqರುವ -ಾKಾ 

LK Mೆಯ ಪ8m&hಯನು: ಒಳnೊಂyರ@ೇಕು ಮತುU oೕಷಕರು ವ�ೕಲcೊಂqnೆ ಇಲMqದAcೆ -ಾKಾ LK Mೆಯ ವ�ೕಲರನು: 

GೇBf3ೊಳx�ವEqಲM. ಮಗು+ನ oೕಷಕರು ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಸಮGೆS ಮತುU ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ 

+ನಂmಯ ಆ{ಾರ?ಾ=ರುವ ಸಂಗmಗಳನು: ಚ�6ಸಬಹುದು.  
 
ಸ�ೆಯನು: ತSLಸಲು oೕಷಕರು ಮತುU -ಾKಾ LK Mೆ jgತ?ಾ= ಒvr3ೊಂಡcೆ cೆಸಲೂSಶ¸ ಅh?ೇಶನ ಅಗತS+ಲM. 

-ಾKಾ LK Mೆಯು ಮೂವತುU (30) qನಗಳjM ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಸಮGೆSಯನು: ಪBಹBಸqದAcೆ, ಸೂಕU 
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ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯು ಸಂಭ+ಸಬಹುದು. &ಣ6ಯವನು: ತಲುvದcೆ, ಪ1ಗಳx 3ಾನೂನುಬದ�?ಾ= ಬಂhಸುವ 

ಒಪrಂದವನು: 3ಾಯ6ಗತnೊ�ಸುತU?ೆ. (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 

ನಡವrಗಳ ಸಮಯದ34 ನನV ಮಗು!ನ <�ೕಜOೆಯು ಬದyಾಗುತ90ೆQೕ? 

  
&ೕವE ಮತುU -ಾKಾ LK Mೆ ಮsೊUಂದು ವSವG Iೆಯನು: ಒಪrದ �ೊರತು DಾವEFೇ ಆಡ�sಾತ(ಕ ಅಥ?ಾ $ಾSDಾಂಗ 

ಪ8�8�ಯjM sೊಡ=ರುವ ಮಗು ಪ8ಸುUತ -ೈ1zಕ &�ೕಜ$ೆಯjM ಉ�ಯ@ೇಕು.  

Gಾವ6ಜ&ಕ -ಾKೆnೆ &ಮ( ಮಗು+ನ ಆರಂ�ಕ ಪ8?ೇಶ3ಾ^= &ೕವE ಅL6 ಸjMಸುmUದAcೆ, ಎKಾM ಪ8�8�ಗಳx 

ಪ¤ಣ6nೊಳx�ವವcೆnೆ &ಮ( ಒvrnೆ�ಂqnೆ &ಮ( ಮಗುವನು: Gಾವ6ಜ&ಕ -ಾKೆಯ 3ಾಯ6ಕ8ಮದjM ಇBಸKಾಗುತUFೆ. 
(20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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<Wಾ=ರವನುV �ೕಲtನ! ಸ34ಸಬಹು0ೇ? 
  
+|ಾರ�ೆಯ &{ಾ6ರವE ಅಂmಮ ಮತುU ಎರಡೂ ಪ1ಗ�nೆ ಬದ�?ಾ=Fೆ. ಅಂmಮ &{ಾ6ರದ 90 qನಗಳjM cಾಜS ಅಥ?ಾ 

_ೆಡರb $ಾSDಾಲಯದjM f+b ಆ1¸ ಅನು: ಸjMಸುವ ಮೂಲಕ DಾವEFೇ ಪ1ವE +|ಾರ�ೆಯ &{ಾ6ರವನು: 

�ೕಲ(ನ+ ಸjMಸಬಹುದು. (20 USC 1415[i][2] ಮತುU [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] 

ಮತುU [k], EC 56043[w]) 
 
 
ನನV ವ_ೕಲರ ಶುಲoವನುV >ಾರು �ಾವuಸುLಾ9Uೆ? 
  
ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆnೆ ಸಂಬಂhfದ DಾವEFೇ ಕ8ಮದjM ಅಥ?ಾ ಪ8�8�ಯjM, $ಾSDಾಲಯವE ತನ: 

+?ೇಚ$ೆ}ಂದ, &ೕವE +|ಾರ�ೆಯjM |ಾjUಯjMರುವ ಪ1?ಾ=ದAcೆ ಅಂಗ?ೈಕಲS �ೊಂqರುವ ಮಗು+ನ oೕಷಕcಾ= 

&ಮnೆ ?ೆಚ�ಗಳ �ಾಗ?ಾ= ಸಮಂಜಸ?ಾದ ವ�ೕಲರ ಶುಲ^ವನು: &ೕಡಬಹುದು. ಪ1ಗಳ ಒಪrಂದFೊಂqnೆ ಆಡ�sಾತ(ಕ 

+|ಾರ�ೆಯ ಮು3ಾUಯದ ನಂತರ ಸಮಂಜಸ?ಾದ ವ�ೕಲರ ಶುಲ^ವನು: ಸಹ Vಾಡಬಹುದು. (20 USC 1415[i][3][B]–

[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [¬]) 
  
3ೆಳ=ನ DಾವEFೇ ಷರತುUಗಳx |ಾjUಯjMದAcೆ ಶುಲ^ವನು: ಕy� Vಾಡಬಹುದು: 
 
1. +?ಾದದ ಅಂmಮ ಪB�ಾರವನು: &ೕವE ಅಸಮಂಜಸ?ಾ= +ಳಂಬnೊ�fqAೕB ಎಂದು $ಾSDಾಲಯವE 

ಕಂಡುlyqFೆ 

2. ಸಮಂಜಸ?ಾ= �ೋjಸಬಹುFಾದ 3ೌಶಲS, ¢ಾSm ಮತುU ಅನುಭವದ ವ�ೕಲBಂದ ಇFೇ Bೕmಯ Gೇ?ೆಗ�nಾ= 

ವ�ೕಲರ ಗಂ�ೆಯ ಶುಲ^ಗಳx ಸಮುFಾಯ 

ದjM |ಾjUಯjMರುವ ದರವನು: ೕBFೆ. 

3. ಖಚು6 Vಾyದ ಸಮಯ ಮತುU 3ಾನೂನು Gೇ?ೆಗಳx mೕBದವE, ಅಥ?ಾ 

4. &ಮ( ವ�ೕಲರು ಸBDಾದ ಪ8�8�ಯ +ನಂmಯ ಸೂಚ$ೆಯjM -ಾKಾ LK Mೆnೆ ಸೂಕU?ಾದ  Vಾlmಯನು: 

ಒದ=fಲM. 
 

ಆFಾಗೂS, $ಾSDಾಲಯವE cಾಜS ಅಥ?ಾ -ಾKಾ LK Mೆ ಅಸಮಂಜಸ?ಾ= ಕ8ಮ ಅಥ?ಾ ಮುಂದುವcೆಯು+3ೆಯ ಅಂmಮ 

&ಣ6ಯವನು: +ಳಂಬnೊ�fದcೆ ಅಥ?ಾ 3ಾನೂ&ನ ಈ +�ಾಗದ ಉಲMಂಘ$ೆDಾ=Fೆ ಎಂದು $ಾSDಾಲಯವE 

ಕಂಡು3ೊಂಡcೆ, ವ�ೕಲರ ಶುಲ^ವನು: ಕy� VಾಡKಾಗುವEqಲM. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP ತಂಡದ DಾವEFೇ ಸ�ೆnೆ ಸಂಬಂhfದ ವ�ೕಲರ ಶುಲ^ವನು: ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಪ8�8� ಅಥ?ಾ 

$ಾSDಾಂಗ ಕ8ಮದ ಪB�ಾಮ?ಾ= IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಯನು: ಕcೆಯದ �ೊರತು &ೕಡKಾಗುವEqಲM. +|ಾರ�ೆ 

pಾ8ರಂಭ?ಾಗುವ ಹತುU (10) qನಗಳ �ದಲು LK Mೆ/Gಾವ6ಜ&ಕ ಸಂG Iೆ Vಾyದ ಸಮಂಜಸ?ಾದ ಪB�ಾರದ 

ಪ8GಾUಪವನು: &ೕವE mರಸ^Bfದcೆ ಮತುU +|ಾರ�ೆಯ &{ಾ6ರವE ವGಾಹತು ಪ8GಾUಪ�^ಂತ �ೆಚು� 
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ಅನುಕೂಲಕರ?ಾ=ಲMqದAcೆ ವ�ೕಲರ ಶುಲ^ವನು: ಸಹ &cಾಕBಸಬಹುದು. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 
300.517) 
 
 
[ೆ\]ನ hಾYu ಪ^ೆಯಲು ಅಥgಾ ಮಧ:��-ೆlಾa �ೈ� hಾಡಲು ಅಥgಾ ಸB>ಾದ ಪI_IQಯ 
!$ಾರ�ೆlಾa, ಸಂಪ_=�: 
 

 ಆಡ�sಾತ(ಕ +|ಾರ�ೆಗಳ ಕ|ೇB 

ಗಮನ: +-ೇಷ 01ಣ +�ಾಗ 

2349 nೇ  ?ೇ ಓµt ¨ೆ¹º, ಸೂ  200 

GಾSಕ8�ಂ�ೊ, CA 95833-4231 
(916) 263-0880 

FAX (916) 263-0890 
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-ಾIಾ /ಸು) ಮತು) ಉGೊ?ೕಗ ಪKSKTಗಳ4 

,ಕಲUೇತನ ,Gಾ?VWಗJEೆ 
 

HಾPಾ hಸುU ಮತುU ಪ_ಾ$ಯ ಮಧ@ಂತರ HೈJKಕ 5ೆijಂk ಗಳN 

  
 
ನನV ಮಗುವನುV ಅhಾನತುlೊrಸಬಹು0ೇ ಅಥgಾ [ೊರ[ಾಕಬಹು0ೇ? 
  
ತನ: Gೆ��ಂ� &ಂದ +FಾSw6 &ೕm ಸಂlsೆಯನು: ಉಲMಂ«ಸುವ ಅಂಗ?ೈಕಲS �ೊಂqರುವ ಮಗು+nೆ ಉFೊSೕಗದjM 

ಬದKಾವ�ೆ ಸೂಕU?ೇ ಎಂದು &ಧ6Bಸು?ಾಗ -ಾKಾ fಬ�ಂq DಾವEFೇ +0ಷ� ಸಂದಭ6ಗಳನು: 3ೇ¥-@ೈ-3ೇ¥ ಆ{ಾರದ 

�ೕKೆ ಪBಗzಸಬಹುದು: 
 

• ಸೂಕU?ಾದ ಮಧSಂತರ ಪDಾ6ಯ 01ಣ Gೆ��ಂ�, ಮsೊUಂದು Gೆ��ಂ�, ಅಥ?ಾ ಹತುU (10) ಸತತ -ಾKಾ 

qನಗ�=ಂತ �ೆಚು� ಅVಾನತು, ಮತುU 

• ದುವ6ತ6$ೆಯ ಪ8sೆSೕಕ ಘಟ$ೆಗ�nಾ= ಅFೇ -ಾKಾ ವಷ6ದjM ಹತುU (10) ಸತತ -ಾKಾ qನಗಳ �ೆಚು�ವB 

sೆnೆದು�ಾಕು+3ೆಗಳx 
 
 
ಹತು9 (10) vನಗraಂತ [ೆಚು] Lೆlೆದ ನಂತರ ಏOಾಗುತ90ೆ? 
 
ಅಂಗ?ೈಕಲS �ೊಂqರುವ ಮಗುವನು: ಅFೇ -ಾKಾ ವಷ6ದjM ಹತುU (10) -ಾKಾ qನಗಳವcೆnೆ ಅವನ ಅಥ?ಾ ಅವಳ 

ಪ8ಸುUತ &�ೕಜ$ೆ}ಂದ sೆnೆದು�ಾ�ದ ನಂತರ, sೆnೆದು�ಾಕುವ DಾವEFೇ ನಂತರದ qನಗಳjM Gಾವ6ಜ&ಕ ಸಂG Iೆಯು 

ಮಗು+nೆ �ಾಗವlಸುವEದನು: ಮುಂದುವBಸಲು Gೇ?ೆಗಳನು: ಒದ=ಸ@ೇಕು. GಾVಾನS 01ಣ ಪಠSಕ8ಮ ಮತುU ಮಗು+ನ 

IEP ಯjM &ಗqಪyfದ ಗುBಗಳನು: ಪ¤cೈಸುವ ಪ8ಗm. ಅಲMFೆ, ಮಗುವE ಸೂಕU?ಾದಂsೆ, ಒಂದು �8Dಾತ(ಕ ವತ6$ೆಯ 

VೌಲSVಾಪನ ಮತುU ನಡವ�3ೆಯ ಮಧSfI3ೆ Gೇ?ೆಗಳx ಮತುU Vಾpಾ6ಡುಗಳನು: f�ೕಕBಸುತUFೆ, ಇದು ನಡವ�3ೆಯ 

ಉಲMಂಘ$ೆಯನು: ಪBಹBಸಲು +$ಾSಸnೊ�ಸKಾ=Fೆ ಆದABಂದ ಅದು ಮರುಕ�ಸುವEqಲM. 
 
ಅಂತಹ &�ೕಜ$ೆಯjM ಮಗು ಹತುU (10) qನಗಳನು: ೕBದcೆ, ಮಗು+ನ ದುಷ®ತSವE ಅಂಗ?ೈಕಲSqಂದ 

ಉಂ�ಾಗುತUFೆ�ೕ ಎಂದು &ಧ6Bಸಲು IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಯನು: ನ¨ೆಸ@ೇಕು. ಈ IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಯು ತ1ಣ?ೇ 

ನ¨ೆಯ@ೇಕು, GಾಧS?ಾದcೆ, ಅಥ?ಾ ಈ Bೕmಯ 0ಸುU ಕ8ಮವನು: sೆnೆದು3ೊಳ�ಲು -ಾKಾ LK Mೆಯ &{ಾ6ರದ ಹತುU (10) 

qನಗಳjM.  
  
oೕಷಕcಾ= ಈ IEP ತಂಡದ ಸದಸScಾ= �ಾಗವlಸಲು &ಮ(ನು: ಆ�ಾ�&ಸKಾಗುತUFೆ. ದುಷ®ತSವನು: ಪBಹBಸಲು 

VೌಲSVಾಪನ �ೕಜ$ೆಯನು: ಅ�ವೃq�ಪyಸಲು -ಾKಾ LK Mೆnೆ ಅಗತS+ರಬಹುದು ಅಥ?ಾ &ಮ( ಮಗುವE ನಡವ�3ೆಯ 

ಮಧSfI3ೆ �ೕಜ$ೆಯನು: �ೊಂqದAcೆ, ಅಗತS+ರುವಂsೆ �ೕಜ$ೆಯನು: ಪB0ೕjf ಮತುU Vಾಪ6yf.  
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ಅಂಗgೈಕಲ:vಂದ ದುವ=ತ=Oೆ ಉಂ�ಾaಲ4 ಎಂದು IEP ತಂಡವ` <ಧ=B�ದUೆ ಏOಾಗುತ90ೆ? 
 
IEP ತಂಡವE ದುಷ®ತSವE ಮಗು+ನ ಅಂಗ?ೈಕಲSದ ಅ�ವS�UDಾ=ಲM ಎಂದು mೕVಾ6&fದcೆ, -ಾKೆಯ LK Mೆಯು 

ಅಂಗ?ೈಕಲS+ಲMದ ಮಗು+nೆ ಅFೇ BೕmಯjM �ೊರ�ಾಕು+3ೆಯಂತಹ 0ಸುU ಕ8ಮವನು: sೆnೆದು3ೊಳ�ಬಹುದು. (20 USC 

1415[k][1] ಮತುU [7]; 34 CFR 300.530) 
  
IEP ತಂಡದ &{ಾ6ರವನು: &ೕವE ಒಪrqದAcೆ, &ೕವE +|ಾರ�ೆಯನು: +ನಂmfದ q$ಾಂಕದ ಇಪrತುU (20) -ಾKಾ 

qನಗಳjM ಸಂಭ+ಸ@ೇ3ಾದ ತ�Bತ +|ಾರ�ೆಯ +|ಾರ�ೆಯನು: &ೕವE +ನಂmಸಬಹುದು. (20 USC 1415[k][2]; 34 
CFR 300.531[c]) 
  
&ಮ( ಮಗು+nೆ FAPE ಅನು: ಒದ=ಸುವEದನು: -ಾKಾ LK Mೆಯು �ೊಂqಸುವEದನು: Kೆ�^ಸFೆ�ೕ ಮುಂದುವBಸ@ೇಕು. 

ಪDಾ6ಯ -ೈ1zಕ Gೆ��ಂ� ಗಳx ಮಗು+nೆ GಾVಾನS ಪಠSಕ8ಮದjM �ಾಗವlಸುವEದನು: ಮುಂದುವBಸಲು ಮತುU IEP 

ಯjM +ವBಸKಾದ Gೇ?ೆಗಳx ಮತುU Vಾpಾ6ಡುಗಳ ಮುಂದುವB3ೆಯನು: ಖ�ತಪyf3ೊಳ�ಲು ಅನುಮmಸ@ೇಕು. (34 
CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

 XಾಸY -ಾIೆಯ[\ Lಾ?ಸಂಗ <ಾಡು;)ರುವ ಮಕ*ಳ4  
  
 
sೕಷಕUಾa �ಾಸa xಾyೆಗಳ34 ಓದುu9ರುವ !0ಾ:�=ಗಳm qಾವ=ಜ<ಕgಾa ಅನು0ಾ<ತ !xೇಷ *+ಣ 
-ಾಯ=ಕIಮಗಳ34 5ಾಗವYಸಬಹು0ೇ? 
  
¢ಾಸ= -ಾKೆಗಳjM ತಮ( oೕಷಕBಂದ FಾಖKಾ=ರುವ ಮಕ^ಳx Gಾವ6ಜ&ಕ?ಾ= &hಯ +-ೇಷ 01ಣ 

3ಾಯ6ಕ8ಮಗಳjM �ಾಗವlಸಬಹುದು. ¢ಾಸ= -ಾKಾ +FಾSw6ಗ�nೆ &ೕಡKಾಗುವ Gೇ?ೆಗಳನು: &ಧ6Bಸಲು -ಾKಾ 

LK Mೆ ¢ಾಸ= -ಾKೆಗ°±ೆಂqnೆ ಮತುU oೕಷಕcೊಂqnೆ ಸVಾKೋ�ಸ@ೇಕು. +ಕಲ|ೇತನ +FಾSw6ಗ�nೆ FAPE 

&ೕಡಲು -ಾKಾ LK Mೆಗಳx ಸrಷ�?ಾದ ಜ?ಾ@ಾABಯನು: �ೊಂqದAರೂ, ಆ ಮಕ^ಳx ತಮ( oೕಷಕBಂದ ¢ಾಸ= -ಾKೆಗಳjM 

ಇBfFಾಗ, 3ೆಲವE  

ಅಥ?ಾ ಎKಾM +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಒದ=ಸುವ ಅಗತS+ರುವ ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಪ¨ೆಯುವ ಹಕ^ನು: �ೊಂqರುವEqಲM. 

FAPE. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 ಮತುU 300.138; EC 56173)  
 
ಈ lಂFೆ -ಾKಾ LK Mೆಯ ಅh3ಾರದ ಅyಯjM +-ೇಷ 01ಣ ಮತುU ಸಂಬಂhತ Gೇ?ೆಗಳನು: ಪ¨ೆದ ಅGಾ{ಾರಣ 

ಅಗತSsೆಗಳನು: �ೊಂqರುವ ವS�Uಯ oೕಷಕರು ಮಗುವನು: ¢ಾಸ= pಾ8ಥಕ -ಾKೆ ಅಥ?ಾ VಾಧSಕ -ಾKೆnೆ 

ಸI�ೕಯ -ೈ1zಕ ಸಂG Iೆಯ ಒvrnೆ ಅಥ?ಾ ಉK Mೇಖ+ಲMFೆ GೇBfದcೆ, -ಾKಾ LK Mೆ LK Mೆ FAPE ಅನು: ಲಭSnೊ�fದAcೆ 

+-ೇಷ 01ಣವನು: ಒದ=ಸುವ ಅಗತS+ಲM. $ಾSDಾಲಯ ಅಥ?ಾ ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಅh3ಾBಯು -ಾKಾ 

LK Mೆnೆ +-ೇಷ 01ಣದ ?ೆಚ�ವನು: oೕಷಕರು ಅಥ?ಾ oೕಷಕBnೆ ಮರುpಾವmಸಲು ಮತುU ¢ಾಸ= -ಾKೆnೆ ಮರುpಾವm 
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Vಾಡುವಂsೆ $ಾSDಾಲಯ ಅಥ?ಾ ಸೂಕU ಪ8�8�ಯ +|ಾರ�ೆಯ ಅh3ಾBಯು -ಾKಾ LK Mೆnೆ FAPE ಅನು: 

ಲಭSnೊ�fಲM ಎಂದು ಕಂಡು3ೊಂಡcೆ Vಾತ8 ಅಗತS?ಾಗಬಹುದು. ¢ಾಸ= pಾ8ಥಕ -ಾKೆ ಅಥ?ಾ VಾಧSಕ -ಾKೆnೆ 

FಾಖKಾmnೆ ಮುಂ�ತ?ಾ= ಸಮಯ3ೆ^ ಸBDಾ= ಮಗು ಮತುU ¢ಾಸ= ಉFೊSೕಗವE ಸೂಕU?ಾ=Fೆ. (20 USC 
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
ಮರು�ಾವuಯನುV >ಾgಾಗ ಕ2� hಾಡಬಹುದುಅಥgಾ <UಾಕBಸಬಹುದು? 

  
&ಮ( ಮಗುವನು: Gಾವ6ಜ&ಕ -ಾKೆ}ಂದ sೆnೆದು�ಾಕುವ �ದಲು -ಾKಾ LK Mೆ}ಂದ ಸೂಚ$ೆಯ �ೕcೆnೆ &ಮ( 

ಮಗುವನು: VೌಲSVಾಪನ3ೆ^ ಲಭS?ಾಗುವಂsೆ VಾಡqದAcೆ $ಾSDಾಲಯ ಅಥ?ಾ +|ಾರ�ೆಯ ಅh3ಾB 

ಮರುpಾವmಯನು: ಕy� Vಾಡಬಹುದು ಅಥ?ಾ &cಾಕBಸಬಹುದು. &ಮ( ಆತಂಕ ಮತುU Gಾವ6ಜ&ಕ ?ೆಚ�ದjM &ಮ( 

ಮಗುವನು: ¢ಾಸ= -ಾKೆnೆ GೇBಸುವ ಉF Aೇಶವನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ -ಾKಾ LK Mೆ}ಂದ ಪ8GಾUvಸKಾದ +-ೇಷ 01ಣ 

&�ೕಜ$ೆಯನು: &ೕವE mರಸ^BಸುmUರು+B ಎಂದು &ೕವE -ಾKಾ LK Mೆnೆ m�ಸqದAcೆ ಮರುpಾವmಯನು: 

&cಾಕBಸಬಹುದು. 
 
-ಾKಾ LK Mೆnೆ &ಮ( ಸೂಚ$ೆಯನು: &ೕಡ@ೇಕು: 
 

• ಇmUೕ�ನ IEP ತಂಡದ ಸ�ೆಯjM &ಮ( ಮಗುವನು: Gಾವ6ಜ&ಕ -ಾKೆ}ಂದ sೆnೆದು�ಾಕುವ �ದಲು &ೕವE 

�ಾಗವlfqAೕB, ಅಥ?ಾ  

• &ಮ( ಮಗುವನು: Gಾವ6ಜ&ಕ -ಾKೆ}ಂದ sೆnೆದು�ಾಕುವ �ದಲು ಕ&ಷ� ಹತುU (10) ವSವ�ಾರ qನಗಳನು: 

(ರ§ಾ qನಗಳನು: ಒಳnೊಂಡಂsೆ) -ಾKಾ LK Mೆnೆ ಬcೆ}B. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56176)  

 
 
ಮರು�ಾವuಯನುV >ಾgಾಗ ಕ2� hಾಡyಾಗುವ`vಲ4 ಅಥgಾ <UಾಕBಸಬಹುದು? 

  
ಈ 3ೆಳ=ನ DಾವEFೇ 3ಾರಣಗ�nಾ= &ೕವE -ಾKಾ LK Mೆnೆ jgತ ಸೂಚ$ೆ &ೕಡಲು +ಫಲ?ಾದcೆ $ಾSDಾಲಯ ಅಥ?ಾ 

+|ಾರ�ೆಯ ಅh3ಾBಯು &ಮnೆ ಮರುpಾವmಯನು: ಕy� Vಾಡ@ಾರದು ಅಥ?ಾ &cಾಕBಸ@ಾರದು: 
 

• &ೕವE $ೋ�¥ &ೕಡದಂsೆ -ಾKೆ ತ¨ೆqFೆ 

• 3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳ ಈ ಸೂಚ$ೆಯ ಪ8mಯನು: &ೕವE f�ೕಕBfಲM ಅಥ?ಾ LK Mೆnೆ m�ಸುವ ಅಗತSsೆಯ 

ಬn �ೆ m�ಸKಾ=ಲM 

• ಸೂಚ$ೆಯನು: ಒದ=ಸುವEದು &ಮ( ಮಗು+nೆ Fೈlಕ �ಾ&ಯನು: ಉಂಟುVಾಡಬಹುದು 

• ಅನ1ರsೆ ಮತುU ಇಂ=Me ನjM ಬcೆಯಲು ಅಸಮಥ6sೆಯು &ಮnೆ ಸೂಚ$ೆ &ೕಡದಂsೆ ತ¨ೆಯುತUFೆ, ಅಥ?ಾ   

• ಸೂಚ$ೆಯನು: ಒದ=ಸುವEದು &ಮ( ಮಗು+nೆ ಗಂ�ೕರ?ಾದ �ಾವ$ಾತ(ಕ �ಾ&ಯನು: ಉಂಟುVಾಡಬಹುದು 
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
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mಾಜ@ ದೂರು ^ಾಯ$XnಾನಗಳN 
 
 
Oಾನು >ಾgಾಗ Uಾಜ:ದ ಅನುಸರ�ೆ ದೂರನುV ಸ34ಸಬಹುದು? 

 
-ಾKಾ LK Mೆ _ೆಡರb ಅಥ?ಾ cಾಜS +-ೇಷ 01ಣ 3ಾನೂನುಗಳx ಅಥ?ಾ &ಬಂಧ$ೆಗಳನು: ಉಲMಂ«fFೆ ಎಂದು &ೕವE 

�ಾ+fFಾಗ &ೕವE cಾಜS ಅನುಸರ�ೆ ದೂರನು: ಸjMಸಬಹುದು. &ಮ( jgತ ದೂರು _ೆಡರb ಮತುU cಾಜS +-ೇಷ 01ಣ 

3ಾನೂನುಗಳ ಕ&ಷ� ಒಂದು ಆpಾqತ ಉಲMಂಘ$ೆಯನು: &q6ಷ�ಪyಸ@ೇಕು. 3ಾSj�ೕ&6Dಾ 01ಣ ಇKಾ¢ೆಯು 

(CDE) ದೂರು f�ೕಕBfದ q$ಾಂಕ�^ಂತ ಒಂದು ವಷ6�^ಂತ ಮುಂ�ತ?ಾ= ಉಲMಂಘ$ೆಯು ಸಂಭ+fರ@ೇಕು. ದೂರನು: 

ಸjMಸು?ಾಗ, &ೕವE CDE �ಂqnೆ cಾಜSದ ಅನುಸರ�ೆ ದೂರನು: ಸjMಸುವ ಸಮಯದjM�ೕ &ೕವE ದೂBನ ಪ8mಯನು: 

-ಾKಾ LK Mೆnೆ ರ?ಾ&ಸ@ೇಕು. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
_ೆಡರb ಮತುU cಾಜS +-ೇಷ 01ಣ 3ಾನೂನುಗಳx ಅಥ?ಾ &ಬಂಧ$ೆಗಳ ಉಲMಂಘ$ೆಯನು: ಆcೋvf ದೂರುಗಳನು: 

�ೕb Vಾಡಬಹುದು: 
 

3ಾSj�ೕ&6Dಾ 01ಣ ಇKಾ¢ೆ 

+-ೇಷ 01ಣ +�ಾಗ 

3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳ cೆಫರb Gೇ?ೆ 

1430 ಎ¸ f´ೕ , ಸೂ  2401 

GಾSಕ8�ಂ�ೊ, CA 95814 
 
_ೆಡರb ಅಥ?ಾ cಾಜS +-ೇಷ 01ಣ 3ಾನೂನುಗಳx ಅಥ?ಾ &ಬಂಧ$ೆಗಳx ಒಳnೊಂyರುವ ಅಲ( ಸಮGೆSಗಳನು: 

ಒಳnೊಂyರುವ ದೂರುಗ�nಾ=, &ಮ( LK Mೆಯ ಏಕರೂಪದ ದೂರು 3ಾಯ6+{ಾನಗಳನು: ಸಂಪ�6f. 
 
ದೂರು ಸjMಸುವEದು �ೇnೆ GೇBದಂsೆ +?ಾದ ಪB�ಾರದ ಕುBತು �ೆ��ನ Vಾlmಯನು: ಪ¨ೆಯಲು, CDE, +-ೇಷ 01ಣ 

+�ಾಗ, 3ಾಯ6+{ಾನದ ಸುರ1sೆಗಳ cೆಫರb Gೇ?ೆ, ದೂರ?ಾz ಮೂಲಕ (800) 926-0648 ಅನು: ಸಂಪ�6f; 916-

327-3704 ನjM _ಾSµt ಮೂಲಕ; ಅಥ?ಾ http://www.cde.ca.gov/sp/se ನjM CDE ?ೆ� Gೈ  nೆ �ೇ� &ೕಡುವ 

ಮೂಲಕ .  
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ಈ ಅbಸೂಚ5ೆಯ[\ ಬಳಸIಾದ ಸಂeೇಪಣಗಳ ಪದFೋಶ 
 
ADR  ಪDಾ6ಯ +?ಾದ ಪB�ಾರ  
 
CFR:   _ೆಡರb &ಯVಾವ�ಗಳ ಸಂlsೆ 
 
EC  3ಾSj�ೕ&6Dಾ 01ಣ 3ೋ� 
 
FAPE  ಉ�ತ ಸೂಕU Gಾವ6ಜ&ಕ 01ಣ 
 
IDEA   +ಕಲ|ೇತನರ  01ಣ 3ಾ}Fೆ  
 
IEP  ?ೈಯ�Uಕ 01ಣ 3ಾಯ6ಕ8ಮ 
 
OAH:  ಆಡ�sಾತ(ಕ +|ಾರ�ೆಗಳ ಕ|ೇB 
 
SELPA: +-ೇಷ 01ಣ ಸI�ೕಯ �ೕಜ$ೆ ಪ8Fೇಶ 
 
USC:  ಯು$ೈ�ೆ� Gೆ�ೕ t 3ೋ� 


