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!यि$तगत अपंग *श,ण कायदा, भाग B आ3ण  

कॅ*लफो8न:या *श,ण कोड अतंग%त 

!"#या&मक सरु,ेची सचूना 
सधुा?रत ऑ$टोबर 2016 

  
ट"प: तुम'या मुलाचा ,वशषे 1श2ण काय56म 7दान कर;यासाठ> जबाबदार असलेBया कोणDयाह" साव5जFनक 
1श2ण संHथेचे वण5न कर;यासाठ> या दHतऐवजात शाळा LडHN"Oट हा शPद वापरला जातो. मूBयांकन हा शPद 
मूBयमापन Rकंवा चाचणी या अथा5ने वापरला जातो. फेडरल आVण राWय कायदे या सूचनेमXये इंZजी सं2ेप 
वाप[न उ]धतृ केले आहेत, जे या सूचने'या शवेट'या पानावर शPदकोषात Hप`ट केले आहेत. 
 
 
 

DEFयाGमक सरु,ेची सचूना काय आहे? 
 
ह" माaहती तुbहाला पालक, कायदेशीर पालक आVण तीन (3) वषc वया'या एकवीस (21) पासून अपंग मुलांचे 
पालक आVण सरोगेट पालक bहणून आVण जे ,व]याथf अठरा (18) पयgत पोहोचले आहेत, बहुसंhय वय, तुम'या 
शै2Vणक अjधकारांचे Rकंवा 7R6याDमक सुर2ेचे ,वहंगावलोकन 7दान करते. 
 
अपंग kयिOत 1श2ण काय]यांतग5त 7R6याDमक सुर2ेची सूचना आवmयक आहे (इंZजीत, Wयाला IDEA bहणून 
संबोधले जाते) आVण तुbहाला 7दान केले जाणे आवmयक आहे: 

• जेkहा तुbह" 7त मागाल 
• तुम'या मुलाला पaहBयांदा ,वशषे 1श2ण मूBयांकनासाठ> संद1भ5त केले जाते 
• 7Dयेक वेळी तुम'या मुलाचे मूBयमापन कर;यासाठ> तुbहाला एक मूBयांकन योजना aदल" जाते 
• शालेय वषा5त पaहल" राWय Rकंवा देय 7R6या त6ार 1मळाBयावर, आVण 
• FनयुOती बदल घडवून आणणारा काढ;याचा Fनण5य घेतला जातो तेkहा 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, आDण 56341.1[g] [1])  
 
 
अपंग !यि$त *श,ण कायदा (IDEA) Nहणजे काय? 
 
IDEA हा एक फेडरल कायदा आहे Wयात शालेय LडHN"Oटनी पाq अपंग मुलांना ",वनामूBय योrय साव5जFनक 
1श2ण" (इंZजीत, Wयाला FAPE bहणून संबोधले जाते) 7दान करणे आवmयक आहे. मोफत योrय साव5जFनक 
1श2णाचा अथ5 असा आहे कs वैयिOतकृत 1श2ण काय56मात (इंZजीत, IEP bहणून ओळखले जाते) आVण 
साव5जFनक देखरेखीखाल" तुम'या मुलाला कोणDयाह" खचा51शवाय ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा 7दान 
केBया जातील. 
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मी माPया मलुाQया *श,णाबाबतQया 8नण:यांमRये सहभागी होऊ शकतो का? 
  
तुbहाला तुम'या मुला'या ,वशषे 1श2ण काय56मासंबंधी'या कोणDयाह" Fनण5य घेणाv या बैठकsत सहभागी 
हो;याची संधी aदल" जाणे आवmयक आहे. तुम'या मुलाची ओळख (पाqता), मूBयमापन Rकंवा शै2Vणक xलेसमyट 
आVण तुम'या मुला'या FAPE शी संबंjधत इतर बाबींब]दल तुbहाला IEP ट"म मीaटगंमXये सहभागी हो;याचा 
अjधकार आहे. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 
  
पालक Rकंवा संर2क, Rकंवा HथाFनक शै2Vणक एजzसी (LEA), यांना IEP 'या ,वकासामXये सहभागी हो;याचा 
आVण IEP ट"म मीaटगं'या काय5वाह"चा इलेONॉFनक प]धतीने ऑLडओ टेप कर;याचा Dयांचा हेतू सु[ कर;याचा 
अjधकार आहे. मीaटगं'या Rकमान 24 तास आधी, पालक Rकंवा संर2कानी IEP ट"म'या सदHयांना मीaटगं रेकॉड5 
कर;या'या Dयां'या हेतूब]दल सूjचत केले पाaहजे. जर पालक Rकंवा संर2क IEP मीaटगं रेकॉड5 करणाv या LEA 
ऑLडओटेपला संमती देत नसेल, तर मीaटगं ऑLडओटेप रेकॉड5रवर रेकॉड5 केल" जाणार नाह". 

 
तुम'या अjधकारांमXये FAPE 'या उपलPधतेब]दल माaहती समा,व`ट आहे, सव5 7ोZाम पया5यांसह, आVण सव5 
उपलPध पया5यी 7ोZाbस, साव5जFनक आVण गैर-साव5जFनक दोzह". (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 
300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], आVण 56506) 
  
 
मला आणखी मदत कुठे *मळेल? 
  
जेkहा तुbहाला तुम'या मुला'या 1श2णाब]दल jचतंा असते, तेkहा तुbह" तुम'या मुलाब]दल आVण तुbहाला 
aदसत असलेBया कोणDयाह" समHयांब]दल बोल;यासाठ> तुम'या मुला'या 1श2क Rकंवा 7शासकाशी संपक5  
साधणे मह}वाचे आहे. तुम'या शाळेतील LडिHNOट Rकंवा Hपेशल एWयुकेशन लोकल xलॅन ए�रया (SELPA) 
मधील कम5चार" तुम'या मुलाचे 1श2ण, तुमचे अjधकार आVण 7R6याDमक सुर2ेब]दल'या 7mनांची उ�रे देऊ 
शकतात. तसेच, जेkहा तुbहाला समHया असते, तेkहा हे अनौपचा�रक संभाषण अनेकदा समHया सोडवते आVण 
मुOत संवाद राख;यास मदत करते.  
 
तुbह" कॅ1लफोFन5यातील पालक संHथांपैकs (कौटंु�बक स2मीकरण कy �े आVण पालक 71श2ण संHथा) एक शी 
संपक5  साधू शकता, जे शै2Vणक 7णाल" सुधार;यासाठ> पालक आVण 1श2क यां'यातील सहकाय5 वाढव;यासाठ> 
,वक1सत केले गेले होते. या संHथांसाठ> संपक5  माaहती CDE Hपेशल एWयुकेशन कॅ1लफोFन5या पॅरyट 
ऑग5नायझशेन वेब पेजवर http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp वर आढळते.  
 
या दHतऐवजा'या शवेट" अFत�रOत संसाधने सूचीब]ध केल" आहेत Wयामुळे तुbहाला 7R6याDमक सुर�2तता 
समजून घे;यात मदत होईल. 
 
माझ ेमलू बXहरे, ऐकू येत नसलेले, आधंळे, Zि[टह\न Eकंवा बXहरे-अधं अस^यास काय? 
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Hटेट Hपेशल Hकूल बaहरे, �वण2म, अंध, �ि`टह"न, Rकंवा बaहरे-अंध असलेBया ,व]या�याgना Dयां'या तीन 
सु,वधांपैकs 7Dयेक aठकाणी सेवा 7दान करतात: �ेम�ट आVण �रkहरसाइडमधील कॅ1लफोFन5या Hकूल फॉर द डफे 
आVण कॅ1लफोFन5या Hकूल फॉर द Pलाइंड येथे �ेम�ट मXये. दोzह" Hटेट Hकूल फॉर द डफेमXये बाBयावHथेपासून 
ते 21 वषाgपयgत'या ,व]या�याgना Fनवासी आVण aदवसाचे शालेय काय56म aदले जातात. कॅ1लफोFन5या Hकूल फॉर 
द PलाइंडमXये पाच ते 21 वयोगटातील ,व]या�याgना असे काय56म aदले जातात. राWय ,वशषे शाळा मूBयांकन 
सेवा आVण तां�qक सहा�य देखील देतात. राWय ,वशषे शाळांब]दल अjधक माaहतीसाठ>, कृपया कॅ1लफोFन5या 
Lडपाट5मyट ऑफ एWयुकेशन (CDE) वेबसाइटला http://www.cde.ca.gov/sp/ss/  भेट ]या Rकंवा तुम'या 
मुला'या IEP ट"म'या सदHयांकडून अjधक माaहतीसाठ> ,वचारा. 
 

सूचना, संमती, मू:यांकन, सरोगेट पालकांची @नयु4ती आ&ण रेकॉडCमDये Eवेश 
 
 

आधी लेखी सचूना 
 
सचूना के!हा आव_यक आहे? 

 
जेkहा शाळा LडHN"Oट तुम'या ,वशषे गरजा असलेBया मुलाची ओळख, मूBयांकन Rकंवा शै2Vणक FनयुOती Rकंवा 
मोफत योrय साव5जFनक 1श2णा'या तरतूद"मXये बदल 7Hता,वत करतो Rकंवा नकार देतो तेkहा ह" सूचना aदल" 
जाणे आवmयक आहे. (20 USC 1415[b][3] आVण (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 
56329 आVण 56506[a])  
 
शालेय LडHN"Oटने तुbहाला तुम'या मुला'या 7Hता,वत मूBयमापनांब]दल लेखी सूचना Rकंवा मूBयांकन योजनेत 
तुम'या मूBयांकना'या लेखी ,वनंती'या पंधरा (15) aदवसां'या आत सूjचत करणे आवmयक आहे. सूचना 
समज;याजोगी आVण तुम'या मूळ भाषेत Rकंवा सं7ेषणा'या इतर प]धतींमXये असणे आवmयक आहे, जोपयgत 
तसे करणे Hप`टपणे शOय होणार नाह". (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
सचूना मला काय सांगेल? 
  
आधी'या लेखी सूचनेमXये खाल"ल गो`ट"ंचा समावेश असणे आवmयक आहे: 
 
1. शाळा LडHN"Oटने 7Hता,वत केलेBया Rकंवा नाकारलेBया कृतींचे वण5न 
2. कारवाई का 7Hता,वत Rकंवा नाकारल" गेल" याचे Hप`ट"करण 
3. 7Hता,वत Rकंवा नाकारलेBया कारवाईसाठ> आधार bहणून वापरलेBया 7Dयेक मूBयांकन 7R6येचे वण5न, 

रेकॉड5 Rकंवा अहवाल 
4. अपंगDव असलेBया मुला'या पालकांना 7R6याDमक सुर2ेअंतग5त संर2ण आहे असे ,वधान 
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5. या भागा'या तरतुद" समजून घे;यासाठ> पालकांनी संपक5  साध;यासाठ> �ोत 
6. IEP ट"मने ,वचारात घेतलेBया इतर पया5यांचे वण5न आVण ते पया5य नाकार;यात आलेल" कारणे; आVण 
7. 7Hता,वत Rकंवा नाकारलेBया कृतीशी संबंjधत इतर कोणDयाह" घटकांचे वण5न. (20 USC 1415[b][3] आVण 

[4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503) 
 
 

पालकांची संमती 
  
 
मू̂ यांकनासाठ` माझी मंजरु\ कधी आव_यक आहे? 
  
तुbहाला तुम'या मुलाला ,वशषे शै2Vणक सेवांसाठ> संद1भ5त कर;याचा अjधकार आहे. तुम'या मुलाचे पaहले 
,वशषे शै2Vणक मूBयमापन पुढे जा;यापूवf तुbहाला माaहती, लेखी संमती देणे आवmयक आहे. 7Hता,वत 
मूBयमापन योजना 1मळाBयापासून पालकांकड ेFनण5य हो;यासाठ> Rकमान पंधरा (15) aदवस आहेत. संमती 
1मळाBयानंतर मूBयांकन लगेच सु[ होऊ शकते आVण ते पूण5 करणे आवmयक आहे आVण तुम'या संमती'या साठ 
(60) aदवसां'या आत एक IEP ,वक1सत करणे आवmयक आहे.  
 
 
सेवांसाठ` माझी मंजरु\ कधी आव_यक आहे? 
 
तुमचा शाळा LडHN"Oट तुम'या पाBयाला ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा 7दान कर;यापूवf तुbह" माaहती, 
लेखी संमती देणे आवmयक आहे. 
 
 
पालक संमती देत नाह\त त!ेहा काय DEFया असतात? 
 
जर तुbह" 7ारं1भक मूBयांकनासाठ> संमती aदल" नाह" Rकंवा संमती दे;या'या ,वनंतीला 7Fतसाद दे;यात 
अयशHवी झाBयास, शाळा LडHN"Oट योrय 7R6या 7R6येचा वापर क[न 7ारं1भक मूBयांकनाचा पाठपुरावा क[ 
शकतो. 
 
आपण सेवा सु[ कर;यास संमती दे;यास नकार aदBयास, शाळा LडHN"Oटने ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा 
7दान क[ नये आVण योrय 7R6या 7R6ये]वारे सेवा 7दान कर;याचा 7यDन क[ नये. 
 
तुbह" तुम'या मुलासाठ> ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवांना लेखी संमती aदBयास परंतु IEP 'या सव5 घटकांना 
संमती देत नसBयास, काय56माचे ते घटक Wयांना तुbह" संमती aदल" आहे ते ,वलंब न करता लागू केले जाणे 
आवmयक आहे. 
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जर शालेय LडHN"Oटने असे ठरवले कs 7Hता,वत ,वशषे शै2Vणक काय56म घटक Wयाला तुbह" संमती देत नाह" 
तो तुम'या मुलाला मोफत योrय साव5जFनक 1श2ण दे;यासाठ> आवmयक आहे, तर योrय 7R6या सुनावणी सु[ 
करणे आवmयक आहे. योrय 7R6या सुनावणी घेतBयास, सुनावणीचा Fनण5य अंFतम आVण बंधनकारक असेल.  
 
पुनमू5Bयांकना'या बाबतीत, शाळा LडHN"Oटने तुमची संमती 1मळव;यासाठ> वाजवी उपाययोजना 
दHतऐवजीकरण करणे आवmयक आहे. तुbह" 7Fतसाद दे;यास अयशHवी झाBयास, शाळा LडHN"Oट तुम'या 
संमती1शवाय पुनमू5Bयांकनासाठ> पुढे जाऊ शकतो. (20 USC 1414[a][1][D] आVण 1414[c]; 34 CFR 
300.300; EC 56506[e], 56321[c] आVण [d], आVण 56346). 
 
 
मी संमती कधी रaद कb शकतो? 
 
,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवां'या सु�वाती'या तरतुद"नंतर कोणDयाह" वेळी, एखा]या मुलाचे पालक ,वशषे 
1श2ण आVण संबंjधत सेवां'या सतत तरतूद"साठ> लेखी संमती र]द करतात, तर साव5जFनक संHथा: 
 
1. मुलाला ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा देणे सु[ ठेवू शकत नाह", परंतु अशा सेवा बंद कर;यापूवf कलम 

34 CFR 300.503 नुसार पूव5 लेखी सूचना देणे आवmयक आहे. 
2. भाग 300 34 CFR 'या उपभाग E मधील काय5प]धतींचा करारनामा Rकंवा मुलाला सेवा 7दान केBया जातील 

असा Fनण5य 1मळ,व;यासाठ> वाप[ शकत नाह" (34 CFR कलम 300.506 अंतग5त मXयHथी 7R6या Rकंवा 
34 CFR कलम 300.507 ते 300.516 अंतग5त देय 7R6या 7R6यांसह) 

3. मुलाला पुढ"ल ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा 7दान कर;यात अयशHवी झाBयामुळे मुलासाठ> मोफत 
योrय साव5जFनक 1श2ण (FAPE) उपलPध क[न दे;या'या आवmयकतेचे उBलंघन केBयाचे मानले जाणार 
नाह".  

4. ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवां'या पुढ"ल तरतुद"साठ> मुलासाठ> 34 CFR कलम 300.320 आVण 
300.324 अंतग5त IEP ट"म मीaटगं आयोिजत करणे Rकंवा IEP ,वक1सत करणे आवmयक नाह" 

 
कृपया ल2ात �या, 34 CFR कलम 300.9 (c)(3) नुसार, जर पालकांनी Dयां'या मुला'या ,वशषे 1श2ण सेवां'या 
पावतीसाठ> 1लVखत संमती र]द केल" तर मुलाला सु�वातीला ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा, संमती र]द 
केBयामुळे मुला'या ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवांचे कोणतेह" संदभ5 काढून टाक;यासाठ> साव5जFनक 
एजzसीला मुला'या शै2Vणक न�द"ंमXये सुधारणा कर;याची आवmयकता नाह". 
[/ g2] 
 

सरोगेट पालकांची 5नय8ुती  
 
 
जर पालक ओळखता येत नसेल Eकंवा शोधता येत नसेल तर? 
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शालेय LडHN"Oटनी हे सुFनिmचत केले पाaहजे कs जेkहा पालक ओळखले जाऊ शकत नाह"त आVण शाळा LडHN"Oट 
पालकांचा ठावaठकाणा शोधू शकत नाह" तेkहा अपंगDव असलेBया मुला'या पालकांसाठ> सरोगेट पालक bहणून 
काम कर;यासाठ> एखा]या kयOतीला FनयुOत केले आहे. 
 
जर मूल सोबत नसलेले बेघर युवक असेल, राWय कBयाण आVण संHथा संaहतेअंतग5त zयायालयाचा zयायFनवाडा 
Rकंवा वॉड5 असेल आVण ,वशषे 1श2णासाठ> संद1भ5त असेल Rकंवा आधीच IEP असेल तर सरोगेट पालक देखील 
FनयुOत केले जाऊ शकतात. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 आVण 
7579.6) 
 

 भेदभावर<हत म>ूयांकन 
 
 
माPया मलुाचेdवशषे *श,ण सेवांसाठ` मू̂ यांकन कसे केले जात?े 
 
तुbहाला तुम'या मुलाचे संशयाHपद अपंगDवा'या सव5 2ेqांमXये मूBयांकन कर;याचा अjधकार आहे. मूBयमापन 
आVण FनयुOतीसाठ> वापरलेल" सामZी आVण काय5प]धती वां1शक, सांHकृFतक Rकंवा ल�jगक भेदभाव करणार" 
नसावी.  
 
मूBयमापन साaहDय 7दान केले जाणे आवmयक आहे आVण चाचणी आपBया मुला'या मूळ भाषेत Rकंवा 
सं7ेषणा'या प]धतीमXये आVण फॉम5मXये 7शा1सत करणे आवmयक आहे कs मुलाला काय माaहत आहे आVण ते 
शै2Vणक, ,वकासाDमक आVण काया5Dमकपणे क[ शकते याब]दल अचूक माaहती 1मळ;याची शOयता आहे, 
जोपयgत ते Hप`टपणे शOय नाह". bहणून 7दान करा Rकंवा kयवHथा,पत करा.  
 
तुम'या मुलासाठ> पाqता ठरव;यासाठ> आVण FAPE ,वक1सत कर;यासाठ> कोणतीह" एकच 7R6या एकमेव 
Fनकष असू शकत नाह". (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] आVण 
56320)  
 
 

?वतं@ शCैDणकम>ूयांकन 
 
 
माPया मलुाची fडgh\$टQया खचा:वर gवतंiपणे चाचणी केल\ जाऊ शकत ेका? 
  
तुbह" शाळा LडHN"Oट]वारे केलेBया मूBयांकना'या Fनकालांशी असहमत असBयास, साव5जFनक खचा5वर 
मूBयांकन कर;यासाठ> पाq असलेBया kयOतीकडून तुम'या मुलासाठ> Hवतंq शै2Vणक मूBयांकन माग;याचा 
आVण 1मळव;याचा अjधकार तुbहाला आहे.  
 
साव5जFनक एजzसी जेkहा पालक असहमत असेल असे मूBयांकन करते तेkहा पालकांना साव5जFनक खचा5वर फOत 
एक Hवतंq शै2Vणक मूBयमापन कर;याचा अjधकार आहे. 
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शालेय LडHN"Oटने Hवतंq शै2Vणक मूBयमापना'या तुम'या ,वनंतीस 7Fतसाद देणे आवmयक आहे आVण Hवतंq 
शै2Vणक मूBयांकन कोठे 1मळवायचे याब]दल माaहती 7दान करणे आवmयक आहे.  
 
जर शाळे'या LडHN"Oटचा असा ,वmवास असेल कs LडHN"Oटचे मूBयांकन योrय आहे आVण Hवतंq मूBयांकन 
आवmयक आहे यावर असहमत असेल तर, शाळा LडHN"Oटने Dयाचे मूBयांकन योrय असBयाचे 1स]ध 
कर;यासाठ> योrय 7R6या सुनावणीची ,वनंती करणे आवmयक आहे. LडHN"Oट 7च1लत असBयास, तुbहाला 
अ]याप Hवतंq मूBयांकनाचा   
अjधकार आहे परंतु साव5जFनक खचा5वर नाह". IEP ट"मने Hवतंq मूBयांकनांचा ,वचार केला पाaहजे.  
  
LडHN"Oट मूBयमापन 7R6या ,व]या�याgना वगा5तील Fनर"2णास परवानगी देतात. मूBयांकनादरbयान शाळे'या 
LडिHNOटने तुम'या मुलाचे Rकंवा Fत'या वगा5त Fनर"2ण केले असBयास, Rकंवा शाळे'या LडHN"Oटने  तुम'या 
मुलाचे Fनर"2ण कर;याची परवानगी aदल" असती, तर Hवतंq शै2Vणक मूBयमापन करणाv या kयOतीला तुमचे 
मूलांचे वगा5त देखील Fनर"2ण कर;याची परवानगी aदल" पाaहजे.  
 
जर शाळा LडHN"Oट तुम'या मुलासाठ> नवीन शाळा सेaटगं 7Hता,वत करत असेल आVण Hवतंq शै2Vणक 
मूBयमापन आयोिजत केले जात असेल, तर Hवतंq मूBयांकनकDया5ला 7थम7Hता,वत नवीन सेaटगंचे Fनर"2ण 
कर;याची परवानगी देणे आवmयक आहे. (20 USC 1415[b][1] आVण [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 
56329[b] आVण [c]) 
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शCैDणक रेकॉडHमIये Jवेश 
 
 
मी माPया मलुाचे  श,ै3णक रेकॉड: तपास ूशकतो का? 
  
तुम'या मुला'या IEP ब]दल'या बैठकsपूवf Rकंवा योrय 7R6ये'या सुनावणीपूवf तुbहाला तुम'या मुला'या सव5 
शै2Vणक न�द"ंची तपासणी कर;याचा आVण ,वनाकारण ,वलंब न करता Dयांचे पुनरावलोकन कर;याचा अjधकार 
आहे. ,वनंती केBयास, त�डी Rकंवा 1लVखत Hव�पात ,वनंती केBयानंतर पाच (5) !यवसाय aदवसां'या आत शाळा 
LडHN"Oटने तुbहाला रेकॉड5 आVण 7तींमXये 7वेश 7दान करणे आवmयक आहे. (EC 49060, 56043[n], 
56501[b][3], आVण 56504) 
 
 

-ववादांचे @नराकरण कसे केले जाते 
 
 

योKय JLMया सनुावणी 
  
 
योlय DEFया सनुावणी कधी उपलnध आहे? 
  
तुम'या मुलाची ओळख, मूBयमापन आVण शै2Vणक FनयुOती Rकंवा FAPE 'या तरतुद"बाबत Fन`प2 योrय 
7R6या सुनावणीची ,वनंती कर;याचा तुbहाला अjधकार आहे. योrय 7R6ये'या सुनावणीची ,वनंती तुbहाला 
माह"त असB या' या तारखेपासून दोन वषाg'या आत दाखल केल" जाणे आवm यक आहे Rकंवा कjथत कृतीब]दल 
माaहती असB याची जी देय 7R6या त6ार"चा आधार बनते. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 
56501 आVण 56505[l]) 
  
 
मIय?थी आDण पयाHयी Oववाद 5नराकरण 
  
 
मी मRयgथीची Eकंवाdववाद सोडवpयाचा पया:यी माग:ची dवनंती कb शकतो का? 
 
योrय 7R6या सुनावणीसाठ> ,वनंती कर;यापूवf Rकंवा नंतर मXयHथीची ,वनंती केल" जाऊ शकते. 
 
तुbह" शालेय LडHN"Oटला मXयHथी Rकंवा वैकिBपक ,ववाद Fनराकरण (ADR) ]वारे ,ववाद सोडव;यास सांगू 
शकता, जे योrय 7R6ये'या सुनावणीपे2ा कमी ,वरोधी आहे. ADR आVण मXयHथी या ,ववादाचे Fनराकरण 
कर;या'या ऐि'छक प]धती आहेत आVण योrय 7R6ये'या सुनावणी'या तुम'या अjधकाराला ,वलंब कर;यासाठ> 
वापरBया जाऊ शकत नाह"त. 
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सनुावणीपवू: मRयgथी प?रषद Nहणजे काय? 
 
योrय 7R6या सुनावणीसाठ> ,वनंती दाखल कर;यापूवf तुbह" मXयHथी]वारे Fनराकरण शोधू शकता. प�रषद ह" 
एक अनौपचा�रक काय5वाह" आहे जी एखा]या मुलाची ओळख, मूBयांकन Rकंवा शै2Vणक xलेसमyट Rकंवा FAPE 
शी संबंjधत समHयांचे Fनराकरण कर;यासाठ> गैर-,वरोधी प]धतीने केल" जाते.  
 
सुनावणीपूव5 मXयHथी प�रषदेत, पालक Rकंवा शाळे'या LडिHNOटला नॉनटॉनf 7FतFनधींसोबत आVण सBला aदला 
जाऊ शकतो आVण प�रषद'या आधी Rकंवा नंतर ते एखा]या वकsलाशी सBलामसलत क[ शकतात. तथा,प, 
सुनावणीपूव5 मXयHथी प�रषदेची ,वनंती करणे Rकंवा Dयात सहभागी होणे ह" योrय 7R6या सुनावणीची ,वनंती 
कर;यासाठ> पूव5अट नाह".  
 
सुनावणीपूव5 मXयHथी प�रषदेसाठ> सव5 ,वनंDया अधी2कांकड ेदाखल केBया जातील. अधी2कांकड ेलेखी ,वनंती 
दाखल क[न सुनावणीपूव5 मXयHथी प�रषद सु[ करणाv या प2ाने ,वनंती दाखल केBयावर ,वनंतीची 7त 
मXयHथीसाठ> दसुv या प2ाला 7दान केल" जाईल.  

 
मXयHथीची ,वनंती 7ाxत झाBयापासून सुनावणीपूव5 मXयHथी प�रषद पंधरा (15) aदवसां'या आत Fनयोिजत 
केल" जाईल आVण मXयHथीची ,वनंती 1मळाBयानंतर तीस (30) aदवसां'या आत पूण5 केल" जाईल जोपयgत दोzह" 
प2 वेळ वाढव;यास सहमत होत नाह"त. ठराव पूण5 झाBयास, प2ांनी ठराव मांडणारा कायदेशीर बंधनकारक लेखी 
करार अंमलात आणावा. मXयHथी 7R6येदरbयान सव5 चचा5 गोपनीय असतील. सव5 सुनावणीपूव5 मXयHथी 
प�रषदा वेळेवर Fनयोिजत केBया जातील आVण प2ांना वाजवीपणे सोयीHकर वेळी आVण aठकाणी आयोिजत 
केBया जातील. सव5 प2ां'या समाधानासाठ> समHयांचे Fनराकरण कर;यात अयशHवी झाBयास,  
मXयHथी प�रषदेची ,वनंती करणाvया प2ाकड ेयोrय 7R6या सुनावणीसाठ> दाखल कर;याचा पया5य आहे. (EC 
56500.3 आVण 56503) 
 
 

योKय JLMया अQधकार 
 
 
माझ ेयोlय DEFया अqधकार काय आहेत? 
  
तुbहाला याचा अjधकार आहे: 
1. ,वशषे 1श2ण आVण 7शासकsय सुनावणी Fनयं�qत करणाv या काय]यांची माaहती असलेBया kयOतीसमोर 

राWय Hतरावर Fन`प2 आVण Fन`प2 7शासकsय सुनावणी �या. (20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-
[D]; 34 CFR[/ g2] 300.511; EC 56501[b][4]) 

2. वकsल आVण/Rकंवा Wयांना अपंग मुलांब]दल माaहती आहे अशा kयOतींसोबत रहा आVण Dयांना सBला ]या 
(EC 56505 [e][1]) 
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3. सXयाचे पुरावे, लेखी युिOतवाद आVण त�डी युिOतवाद (EC 56505[e][2]) 
4. सामना करा, उलटतपासणी करा आVण सा2ीदारांची उपिHथती आवmयक आहे  
(EC 56505[e][3]) 
5. 1लVखत Rकंवा, पालकां'या पया5यावर, सुनावणीचे इलेONॉFनक शPदशः रेकॉड5 7ाxत करा, WयामXये त�य 

आVण Fनण5यांचे Fन`कष5 समा,व`ट आहेत (EC 56505[e][4]) 
6. तुम'या मुलाला सुनावणीला हजर ठेवा (EC 56501[c][1])  
7. सुनावणी लोकांसाठ> खुल" Rकंवा बंद असावी (EC 56501[c][2]) 
8. सव5 दHतऐवजांची एक 7त, Dया तारखेपयgत पूण5 केलेले मूBयांकन आVण 1शफारशी आVण सा2ीदारांची याद" 

आVण Dयां'या सा2ीचे सामाzय 2ेq सुनावणीपूवf पाच (5) kयावसाFयक aदवसां'या आत 7ाxत करा (EC 
56505[e ][7] आVण 56043[v]) 

9. सुनावणी'या (EC 56505[e][6]) कमीत कमी दहा (10) कॅलyडर aदवसांपूवf समHयांब]दल आVण Dयां'या 
7Hता,वत Fनराकरणाची इतर प2ांना माaहती ]या. 

10. एक दभुाषी 7दान करा (CCR 3082[d]) 
11. सुनावणीची टाइमलाइन वाढव;याची ,वनंती करा (EC 56505[f][3])  
12. योrय 7R6ये'या सुनावणीदरbयान कोणDयाह" वेळी मXयHथी प�रषद �या (EC 56501[b][2]), आVण 
13. दसुv या प2ाकडून सुनावणी'या Rकमान दहा aदवस अगोदर नोट"स 7ाxत करा कs दसुv या प2ाचे 7FतFनjधDव 

वकsला]वारे करायचे आहे (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 
आVण 300.515) 
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RलDखत देय JLMयेची तMार दाखल करणे  
 
 
मी योlय DEFयेची सनुावणी dवनंती कशी कb? 
 
  
तुbहाला योrय 7R6या सुनावणीसाठ> लेखी ,वनंती दाखल करणे आवmयक आहे. तुbह" Rकंवा तुम'या 7FतFनधीने 
तुम'या ,वनंतीमXये खाल"ल माaहती सब1मट करणे आवmयक आहे: 
 
1. मुलाचे नाव 
2. मुला'या FनवासHथानाचा प�ा 
3. मूल Wया शाळेत 1शकत आहे Dया शाळेचे नाव 
4. बेघर मुला'या बाबतीत, मुलासाठ> उपलPध संपक5  माaहती आVण मुला'या शाळेचे नाव, आVण 
5. समHये'या Hव[पाचे वण5न, समHयेशी संबंjधत त�ये आVण समHया(चे) 7Hता,वत Fनराकरण 
  
फेडरल आVण राWय कायदे आवmयक आहे कs योrय 7R6या सुनावणीसाठ> दाखल करणाv या प2ाने दसुv या प2ाला 
लेखी ,वनंतीची एक 7त 7दान करणे आवmयक आहे. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; 
EC 56502 [c][1]) 
 
योrय 7R6या सुनावणीसाठ> दाखल कर;यापूवf, शाळा LडHN"Oटला एक ठराव सq आयोिजत क[न 7करणाचे 
Fनराकरण कर;याची संधी 7दान केल" जाईल, जी पालक आVण IEP ट"म'या संबंjधत सदHयांमधील एक बैठक 
आहे Wयांना योrय 7R6येत सुनावणीची ,वनंती ओळखलेBया त�यांची ,व1श`ट माaहती आहे. (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
ठराव सiामRये काय समाdव[ट आहे? 

 
पालकां'या योrय 7R6ये'या सुनावणी'या ,वनंतीची सूचना 1मळाBयापासून पंधरा (15) aदवसां'या आत  
 Fनराकरण सq बोलावले जाईल. सqांमXये शालेय LडHN"Oटचा एक 7FतFनधी समा,व`ट असेल Wयाला Fनण5य 
घे;याचे अjधकार आहेत आVण जोपयgत पालक वRकला'या सोबत नसतील तोपयgत शाळा LडHN"Oटचे वकsल 
समा,व`ट नसतील. मुलाचे पालक योrय 7R6या सुनावणी'या समHयेवर आVण योrय 7R6ये'या सुनावणी'या 
,वनंतीचा आधार असलेBया त�यांवर चचा5 क[ शकतात.  
 
पालक आVण शाळा LडिHNOटने मीaटगं माफ कर;यासाठ> लेखी सहमती aदBयास ठराव सqाची आवmयकता नाह". 
जर शाळा LडHN"Oटने तीस (30) aदवसां'या आत योrय 7R6या सुनावणीची समHया सोडवल" नाह", तर योrय 
7R6या सुनावणी होऊ शकते. जर ठराव झाला तर प2 कायदेशीर बंधनकारक कराराची अंमलबजावणी करतील. 
(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
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कारवाई दरNयान माPया मलुाचे sलेसमtट बदलत ेका? 
  
कोणDयाह" 7शासकsय Rकंवा zयायालयीन 7R6येत सामील असलेBया मुलाने सXया'या शै2Vणक xलेसमyटमXये 
राहणे आवmयक आहे जोपयgत तुbह" आVण शाळा LडHN"Oट दसुया5 kयवHथेवर सहमत होत नाह".  
जर तुbह" तुम'या मुला'या साव5जFनक शाळामXये सु�वाती'या 7वेशासाठ> अज5 करत असाल, तर तुम'या 
मुलाला सव5 काय5वाह" पूण5 होईपयgत तुम'या संमतीने साव5जFनक शाळे'या काय56मात ठेवले जाईल. (20 USC 
1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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8नण:याला अपील करता येईल का? 
  

सुनावणीचा Fनण5य अंFतम आVण दोzह" प2ांना बंधनकारक आहे. कोणताह" प2 अंFतम Fनण5या'या 90 
aदवसां'या आत राWय Rकंवा फेडरल zयायालयात aदवाणी कारवाई दाखल क[न सुनावणी'या Fनण5यावर अपील 
क[ शकतो. (20 USC 1415[i][2] आVण [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] आVण [k], EC 
56043[w]) 
 
 
माPया वEकलांQया फuसाठ` कोण पसेै देत?े 
  
योrय 7R6ये'या सुनावणीबाबत कोणतीह" कारवाई Rकंवा काय5वाह" करताना, zयायालय, आपBया 
,ववेकबु]धीनुसार, जर तुbह" सुनावणीत 7च1लत प2 असाल तर अपंग मुलाचे पालक bहणून तुbहाला खचा5चा 
भाग bहणून वाजवी वRकलांची फs देऊ शकते. प2कारां'या करारासह 7शासकsय सुनावणी'या समाxतीनंतर 
वाजवी वRकलांची फs देखील घेतल" जाऊ शकते. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 
56507[ [ब]) 
  
खाल"लपैकs कोणतीह" प�रिHथती कायम राaहBयास शुBक कमी केले जाऊ शकते: 
 
1. zयायालया'या ल2ात आले कs तुbह" वादाचे अंFतम Fनराकरण कर;यास अवाHतव उशीर केला 
2. वाजवी तुलनाDमक कौशBय, 7Fत`ठा आVण अनुभव असलेBया वRकलां'या समान सेवांसाठ> वRकलांचे तासाचे 

शुBक समाजातील 7च1लत दरापे2ा जाHत आहे  
 

3. aदलेला वेळ आVण कायदेशीर सेवा खूप जाHत होDया, Rकंवा 
4. तुम'या वRकलाने शालेय LडHN"Oटला योrय   योrय 7R6या ,वनंती सूचनेमXये माaहती 7दान केल" नाह". 

 
तथा,प, जर zयायालयाला असे आढळून आले कs राWय Rकंवा शाळा LडHN"Oटने कारवाई Rकंवा काय5वाह"चे अंFतम 
Fनराकरण कर;यास अवाHतव उशीर केला Rकंवा काय]या'या या कलमाचे उBलंघन केले आहे असे आढळून आले 
तर वRकलांची फs कमी केल" जाणार नाह". (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP काय5संघा'या कोणDयाह" बैठकsशी संबंjधत वकsलांचे शुBक योrय 7R6या सुनावणी 7R6ये'या प�रणामी 
Rकंवा zयायालयीन कारवाई'या प�रणामी IEP ट"मची बैठक बोलावBया1शवाय aदल" जाऊ शकत नाह". तुbह" 
सुनावणी सु[ हो;या'या दहा (10) aदवस आधी LडHN"Oट/साव5जFनक एजzसीने केलेल" वाजवी सेटलमyट ऑफर 
नाकारBयास आVण सुनावणीचा Fनण5य सेटलमyट'या ऑफरपे2ा अjधक अनुकूल नसBयास अॅटनf फs नाकारल" 
जाऊ शकते. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
अqधक माXहती *मळdवpयासाठ` Eकंवा मRयgथी Eकंवा योlय DEFया सनुावणीसाठ` फाइल करpयासाठ`, 
संपक:  साधा: 
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शालेय 1शHत आ&ण IलेसमJट EKLया 
अपंग -वNयाOयाPसाठR 

 

शालेय Rश?त आDण पयाHयी अतंSरम शCैDणक से<टKंज 
  
 
माPया मलुाला 8नलंwबत केले जाऊ शकत ेEकंवाहaदपार केले जाऊ शकत?े 
  
अपंगDव असलेBया मुलासाठ> xलेसमyटमधील बदल योrय आहे कs नाह" हे Fनधा5�रत करताना शाळेचे कम5चार" 
7Dयेक 7करणा'या आधारावर कोणDयाह" अ],वतीय प�रिHथतीचा ,वचार क[ शकतात जे Dया'या Rकंवा Fत'या 
सेaटगंमधून ,व]या�याg'या आचारसंaहतेचे उBलंघन करतात: 
 

• एक योrय अंत�रम पया5यी 1श2ण सेaटगं, दसुर" सेaटगं, Rकंवा सलग दहा (10) पे2ा जाHत शालेय 
aदवसांसाठ> Fनलंबन, आVण 

• गैरवत5णुकs'या वेग�या घटनांसाठ> एकाच शै2Vणक वषा5त सलग दहा (10) aदवसांपे2ा जाHत काळ 
अFत�रOत काढून टाकणे 

 
 
दहा (10) Xदवसांपे,ा जाgत काळ काढून टाक^यानंतर काय होत?े 
 
सामाzय शै2Vणक अ�यास6मात भाग घेणे आVण मुला'या IEP मXये Fनधा5�रत उ]aद`टे पूण5 कर;या'या aदशनेे 
7गती कर;यासाठ> अपंगDव असलेBया मुलाला Dयाच शालेय वषा5त दहा (10) शालेय aदवसांसाठ> Dया'या वत5मान 
xलेसमyटमधून काढून टाकBयानंतर, काढून टाकBयानंतर कोणDयाह" पुढ"ल aदवसांमXये साव5जFनक संHथेने 
मुलाला स2म कर;यासाठ> सेवा 7दान करणे आवmयक आहे तसेच, मुलाला, योrय bहणून, एक काया5Dमक 
वत5णूक मूBयांकन आVण वत5णूक हHत2ेप सेवा आVण सुधारणा 7ाxत होतील, जे वत5न उBलंघनाचे Fनराकरण 
कर;यासाठ> Lडझाइन केलेले आहेत जेणेक[न ते पुzहा पुzहा होऊ नये. 
 
जर एखा]या मुलाने अशा xलेसमyटमXये दहा (10) aदवसांपे2ा जाHत वेळ घेतला तर, मुलाचे गैरवत5न 
अपंगDवामुळे झाले आहे कs नाह" हे Fनधा5�रत कर;यासाठ> IEP ट"म मीaटगं आयोिजत करणे आवmयक आहे. ह" 
IEP ट"म मीaटगं ताबडतोब, शOय असBयास, Rकंवा शाळा LडHN"Oटने या 7कारची 1शHतभंगाची कारवाई 
कर;याचा Fनण5य घेतBयापासून दहा (10) aदवसां'या आत होणे आवmयक आहे.  
  
पालक bहणून तुbहाला या IEP ट"मचा सदHय bहणून सहभागी हो;यासाठ> आमं�qत केले जाईल. शालेय 
LडHN"Oटला गैरवत5णुकsचे Fनराकरण कर;यासाठ> मूBयांकन योजना ,वक1सत करणे आवmयक असू शकते Rकंवा, 
जर तुम'या मुलाची वत5न हHत2ेप योजना असेल, तर आवmयकतेनुसार योजनेचे पुनरावलोकन करा आVण Dयात 
सुधारणा करा.  
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अपंगGवामळेु गैरवत:न होत नाह\ हे IEP ट\मने ठरव^यास काय होईल? 
 
जर IEP ट"मने असा Fन`कष5 काढला कs गैरवत5न हे मुला'या अपंगDवाचे 7कट"करण नkहते, तर शालेय LडHN"Oट 
1शHतभंगाची कारवाई क[ शकतो, जसे कs Fन`का1सत करणे, अपंगDव नसलेBया मुलासाठ> होते Dयाच प]धतीने. 
(20 USC 1415[k][1] आVण [7]; 34 CFR 300.530) 
  
तुbह" IEP ट"म'या Fनण5याशी असहमत असBयास, तुbह" जलद 7R6या सुनावणीची ,वनंती क[ शकता, जी 
तुbह" सुनावणीची ,वनंती केBया'या तारखेपासून वीस (20) शालेय aदवसां'या आत होणे आवmयक आहे. (20 
USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
सेaटगं काह"ह" असो, शाळा LडHN"Oटने तुम'या मुलासाठ> FAPE 7दान करणे सु[ ठेवले पाaहजे. वैकिBपक 
शै2Vणक सेaटrंजने मुलाला सामाzय अ�यास6मात भाग घेणे सु[ ठेव;याची आVण IEP मXये तपशीलवार सेवा 
आVण सुधारणा सु[ ठेव;याची खाqी करणे आवmयक आहे. (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

 खाजगी शाळेत 1शकणारUमुले 
  
 
खाजगी शाळांमRये पालक Nहणनू ठेवलेले dवaयाथy साव:ज8नक?रGया अनदुानीत असले^या dवशषे 
श,ै3णक काय:FमांमRये सहभागी होऊ शकतात का? 
  
खाजगी शाळांमXये Dयां'या पालकांनी नावन�दणी केलेल" मुले साव5जFनक�रDया अनुदानीत असलेBया ,वशषे 
1श2ण काय56मांमXये सहभागी होऊ शकतात. खाजगी शाळेतील ,व]या�याgना कोणDया सेवा aदBया जातील हे 
Fनधा5�रत कर;यासाठ> शाळा LडHN"Oटने खाजगी शाळांशी आVण पालकांशी सBलामसलत करणे आवmयक आहे. 
अपंग ,व]या�याgना FAPE दे;याची Hप`ट जबाबदार" शालेय LडHN"Oटची असल" तर", Dया मुलांना, Dयां'या 
पालकांनी खाजगी शाळांमXये ठेवBयावर, Dयांना काह"  
Rकंवा FAPE 7दान कर;यासाठ> आवmयक असलेBया सव5 ,वशषे 1श2ण आVण संबंjधत सेवा 7ाxत कर;याचा 
अjधकार नाह".. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 आVण 300.138; EC 56173)  
 
अपवादाDमक गरजा असलेBया एखा]या kयOतीचे पालक Wयाने पूवf शाळा LडHN"Oट'या अjधकाराखाल" ,वशषे 
1श2ण आVण संबंjधत सेवा 7ाxत केBया असतील Dयांनी एखा]या खाजगी 7ाथ1मक शाळेत Rकंवा माXय1मक 
शाळेत मुलाची न�दणी HथाFनक शै2Vणक एजzसी'या संमती1शवाय Rकंवा संदभा51शवाय, शाळा LडHN"Oट 
LडHN"Oटने FAPE उपलPध क[न aदBयास ,वशषे 1श2ण दे;याची आवmयकता नाह". zयायालय Rकंवा योrय 
7R6या सुनावणी अjधका-याला शाळा LडHN"Oटने पालक Rकंवा पालकांना ,वशषे 1श2णा'या खचा5साठ> आVण 
खाजगी शाळेची परतफेड कर;याची आवmयकता असू शकते, जर zयायालय Rकंवा योrय 7R6या सुनावणी 
अjधकाvयाला असे आढळून आले कs शाळा िजB�याने खाजगी 7ाथ1मक शाळा Rकंवा माXय1मक शाळेत 
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नावन�दणी कर;यापूवf मुलासाठ> वेळेवर FAPE उपलPध क[न aदलेला नाह" आVण खाजगी xलेसमyट योrय आहे. 
(20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
D8तपतूy कधी कमी केल\ जाऊ शकतEेकंवा नाकारल\ जाऊ शकत?े 
  
जर तुbह" तुम'या मुलाला साव5जFनक शाळेतून काढून टाक;यापूवf शालेय LडHN"Oटकडून नोट"स देऊन 
मूBयांकनासाठ> उपलPध क[न aदले नाह" तर zयायालय Rकंवा सुनावणी अjधकार" 7Fतपूतf कमी क[ शकतात 
Rकंवा नाका[ शकतात. तुम'या समHया आVण साव5जFनक खचा5ने तुम'या मुलाला खाजगी शाळेत दाखल 
कर;याचा हेतू सांग;यासह, तुbह" शालेय LडHN"Oटने 7Hता,वत केलेBया ,वशषे शै2Vणक xलेसमyटला तुbह" नकार 
देत असBयाची माaहती तुbह" शालेय LडHN"Oटला aदल" नाह" तर तुbहाला 7Fतपूतf नाकारल" जाऊ शकते. 
 
शाळा LडHN"Oटला तुमची सूचना एकतर aदल" जाणे आवmयक आहे: 
 

• सवा5त अल"कडील IEP ट"म मीaटगंमXये तुbह" तुम'या मुलाला साव5जFनक शाळेतून काढून टाक;यापूवf 
उपिHथत होता, Rकंवा  

• तुम'या मुलाला साव5जFनक शाळेतून काढून टाक;यापूवf Rकमान दहा (10) kयावसाFयक aदवस 
(सु��यांसह) शालेय LडHN"Oटला लेखी ]या. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 
56176)  

 
 
D8तपतूy कधी कमी Eकंवा नाकारल\ जाऊ शकत?े 
  
तुbह" खाल"लपैकs कोणDयाह" कारणाHतव शाळा LडHN"Oटला लेखी सूचना दे;यात अयशHवी झाBयास zयायालय 
Rकंवा सुनावणी अjधकाvयाने तुbहाला 7Fतपूतf कमी Rकंवा नाका[ नये: 
 

• शाळेने तुbहाला नोट"स दे;यापासून रोखले 
• तुbहाला या 7R6याDमक सेफगा�5स'या सूचनेची 7त 1मळाल" नkहती Rकंवा अzयथा LडHN"Oटला सूjचत 

कर;या'या आवmयकतेब]दल सूjचत केले गेले होते 
• सूचना aदBयाने तुम'या मुलाचे शार"�रक नुकसान हो;याची शOयता आहे 
• Fनर2रता आVण इंZजीमXये 1लaह;याची असमथ5ता तुbहाला सूचना दे;यास 7Fतबंjधत करते, Rकंवा   
• सूचना aदBयाने तुम'या मुलाचे गंभीर भावFनक नुकसान हो;याची शOयता आहे 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 

राUय तMार JLMया 
 
 
मी राzय अनपुालन तFार के!हा दाखल कb शकतो? 
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शाळे'या LडHN"Oटने फेडरल Rकंवा राWय ,वशषे शै2Vणक काय]यांचे Rकंवा Fनयमांचे उBलंघन केले आहे असे 
तुbहाला वाटते तेkहा तुbह" राWय अनुपालन त6ार दाखल क[ शकता. तुम'या लेखी त6ार"त फेडरल आVण राWय 
,वशषे 1श2ण काय]यांचे Rकमान एक कjथत उBलंघन Fनaद5`ट करणे आवmयक आहे. कॅ1लफोFन5या Lडपाट5मyट 
ऑफ एWयुकेशन (CDE) कडून त6ार 7ाxत झाBया'या तारखे'या एक वषा5पूवf उBलंघन झाले असावे. त6ार 
दाखल करताना, तुbह" त6ार"ची एक 7त शालेय LडHN"Oटला पाठवल" पाaहजे Dयाच वेळी तुbह" CDE कड ेराWय 
अनुपालन त6ार दाखल करता. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
फेडरल आVण राWय ,वशषे शै2Vणक कायदे Rकंवा Fनयमांचे उBलंघन केBयाचा आरोप करणाv या त6ार" येथे मेल 
केBया जाऊ शकतात: 
 

कॅ1लफोFन5या 1श2ण ,वभाग 
,वशषे 1श2ण ,वभाग 

7R6याDमक सुर2ा रेफरल सेवा 
1430 एन HN"ट, सुट 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
फेडरल Rकंवा राWय ,वशषे शै2Vणक कायदे Rकंवा Fनयमां]वारे समा,व`ट नाह( असलेBया समHयांचा समावेश 
असलेBया त6ार"ंसाठ>, तुम'या LडHN"Oट'या एकसमान त6ार 7R6येचा सBला �या. 
 
त6ार कशी दाखल करावी यासह ,ववाद Fनराकरणा,वषयी अjधक माaहती 1मळ,व;यासाठ>, (800) 926-0648 वर 
दरूXवनी]वारे CDE, ,वशषे 1श2ण ,वभाग, 7R6याDमक सेफगा�5स रेफरल सिkह5सशी; 916-327-3704 वर 
फॅOस]वारे; Rकंवा http://www.cde.ca.gov/sp/se येथे CDE वेबसाईटला भेट देऊन संपक5  साधा.  
  



!"#या&मक सुर,ेची सूचना 
CDE, T07-037, इं4जी, ए7रयल फॉ;ट 
प?ृठ 19 पैकB 19 
 
 

 

या सूचनेमDये वापरले:या सं2ेपांचा शVदकोष 
 
ADR  पया5यी ,ववाद Fनराकरण  
 
CFR:  संघीय Fनयमांची संaहता 
 
EC  कॅ1लफोFन5या 1श2णची संaहता 
 
FAPE  ,वनामूBय योrय साव5जFनक 1श2ण 
 
IDEA  kयंग असलेBया kयOती 1श2ण कायदा 
 
IEP  वैयिOतकsकृत 1श2ण काय56म 
 
OAH:  7शासकsय सुनावणीचे काया5लय 
 
SELPA: ,वशषे 1श2ण HथाFनक योजना 2ेq 
 
USC:  युनायटेड Hटे�स कोड 


