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ெப#ேறா' ம#)* +ழ-ைதகள23 சிற678 க9வ; 

உ=ைமக> 
ஊன#$ேறா( க*வ,- ச/ட1தி4 கீ6, ப8தி B ம$:;  

கலிேபா(ன=யா க*வ, 8றிய?@ 

நைட$ைற பா(கா*+க, ப-றிய 
அறிவ2*+ 

திA1தBப/டC அEேடாப( 2016 
  
!றி$%: உ'க) !ழ+ைதய/0 சிற$%2 க3வ/5 தி6ட5ைத வழ'!வத8!$ 
ெபா<$பான எ+தெவா? ெபா@2 க3வ/ நி<வன5ைதBC வ/வD2க, இ+த 
ஆவணC HIவ@C ப)ளK மாவ6டC எ0ற ெசா3 பய0பM5த$பMகிற@. 
மதி$பNM எ0ற ெசா3 மதி$பாOP அ3ல@ ேசாதைன எ0< ெபா?)பட 
பய0பM5த$பMகிற@. இ+த அறிவ/$% HIவ@C ம5திய ம8<C மாநில 
ச6ட'க) ஆ'கில T?2க'கைள$ பய0பM5தி ேம8ேகா) கா6ட$ப6M)ளன, 
அைவ இ+த அறிவ/$ப/0 கைடசி$ ப2க5தி3 உ)ள ெசா8களUசிய5தி3 
வ/ள2க$ப6M)ளன. 
 
 
 

நைட#ைறB பாCகாBHகள=4 அறிவ,BH எ4ன? 
 
இ+த5 தகவ3, V0< (3) வய@ Hத3 இ?ப5ெதா0< (21) வய@ வைரய/லான 
ஊனH8ற !ழ+ைதக) ம8<C நிைற வயதான பதிென6M (18) வயைத எ6Yய 
மாணவZகளK0 ெப8ேறாZ, ச6ட$[Zவ பா@காவலZக) ம8<C வாடைக$ 
ெப8ேறாZக\2! உ'களK0 க3வ/ உDைமக) அ3ல@ நைடHைற$ 
பா@கா$%க) ப8றிய க]ேணா6ட5ைத வழ'!கிற@.  
 
மா8<5திறனாளKக) க3வ/^ ச6ட5தி0 கீ` (ஆ'கில5தி3, IDEA என 
!றி$ப/ட$பMகிற@) நைடHைற பா@கா$%க) ப8றிய அறிவ/$% அவசியமான@ 
ம8<C அ@ உ'க\2! வழ'க$பட ேவ]MC: 

• நa'க) ஒ? நக3 ேக6!C ேபா@ 
• Hத3 Hைறயாக உ'க) !ழ+ைத சிற$% க3வ/ மதி$பN6Y8! 

பD+@ைர2க$பMகிற@ 
• ஒcெவா? HைறBC உ'க) !ழ+ைதைய மதி$ப/Mவத8கான 

மதி$பN6M5 தி6டC உ'க\2! வழ'க$பMC 
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• ஒ? ப)ளK ஆ]Y3 Hத3 நிைல அ3ல@ Hைறயான ெசய3Hைற 
%காZ கிைட5த@C, ம8<C 

• இடவைமP மா8ற5ைத உ?வா2!C ஒ? நa2கC ெசOய HYP 
எM2க$பMC ேபா@ 

 
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321, ம-A6 56341.1[g] [1])  

 
 
ஊன#$ேறா( க*வ,- ச/ட; (IDEA) எ4றா* எ4ன? 
 
IDEA எ0ப@, !ைறபாMக) ெகா]ட த!திB)ள !ழ+ைதக\2! "இலவச 
ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ைய" (ஆ'கில5தி3 FAPE என !றி$ப/ட$பMகிற@) 
ப)ளK மாவ6ட'க) வழ'க2 ேகா?C ஒ? d6டா6சி^ ச6டமா!C.  ஒ? 
இலவச ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ எ0ப@, தனK$ப6ட க3வ/5 தி6ட5தி3 
(ஆ'கில5தி3, IEP என அறிய$பMC) வ/வD2க$ப6M)ளபY சிற$%2 க3வ/ 
ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவக) வழ'க$பட ேவ]MC ம8<C உ'க\2! 
எ+த ெசலPC இ3லாம3 உ'க) !ழ+ைத2! ெபா@ ேம8பாZைவய/3 
வழ'க$பட ேவ]MC எ0பதா!C. 
 
 
எ4 8ழLைதய,4 க*வ, ெதாட(பான #NOகள=* நா4 
பPேக$கலாமா? 
  
உ'க) !ழ+ைதய/0 சிற$%2 க3வ/5 தி6டC ெதாடZபாக HYெவM2!C 
எ+தெவா? d6ட5திeC ப'ேக8க உ'க\2! வாO$%க) வழ'க$பட 
ேவ]MC. உ'க) !ழ+ைதய/0 அைடயாளC (த!தி), மதி$பNM அ3ல@ 
க3வ/2கான இடC ம8<C உ'க) !ழ+ைதய/0 FAPE ெதாடZபான ப/ற 
வ/ஷய'கைள$ ப8றிய IEP !I d6ட'களK3 ப'ேக8க உ'க\2! உDைம 
உ)ள@. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c]) 
  
ெப8ேறாZ அ3ல@ பா@காவலZ, அ3ல@ உ)gZ க3வ/ நி<வனC (LEA) 
ஆகிேயா?2!, IEP இ0 வளZ^சிய/3 ப'ேக8க ம8<C IEP !I d6ட'களK0 
நடவY2ைககைள மி0னh Hைறய/3 ஒலி$பதிP ெசOவத8கான அவZகளK0 
ேநா2க5ைத5 ெதாட'க உDைம உ]M. d6ட5தி8! !ைற+த@ 24 
மண/ேநர5தி8! H0னதாக, ெப8ேறாZ அ3ல@ பா@காவலZ IEP !Iவ/0 
உ<$ப/னZகளKடC ச+தி$ைப$ பதிPெசOBC த'கள@ ேநா2க5ைத ெதDவ/2க 
ேவ]MC. IEP d6ட5ைத பதிPெசOBC LEA ஒலிநாடாவ/8! ெப8ேறாZ 
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அ3ல@ பா@காவலZ சCமதி2கவ/3ைல எ0றா3, d6டC ஒலிநாடா 
ெர2காZடD3 பதிP ெசOய$படா@. 

 
உ'க) உDைமகளK3, அைன5@ நிர3 வ/?$ப'க), ம8<C கிைட2க2dYய 
அைன5@ மா8< தி6ட'க), ெபா@ ம8<C ெபா@ அ3லாதைவ, ஆகியைவ 
உ6பட FAPE இ0 கிைட2!C த0ைம ப8றிய தகவ3க) அட'!C. (20 USC 
1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1], ம8<C 56506) 
  
 
ேமQ; உதவ,ைய நா4 எPேக ெப:வC? 
  
உ'க) !ழ+ைதய/0 க3வ/ைய$ ப8றி உ'க\2!2 கவைல இ?2!Cேபா@, 
உ'க) !ழ+ைதைய$ ப8றிBC நa'க) காhC ப/ர^சிைனக) !றி5@C 
ேபTவத8! உ'க) !ழ+ைதய/0 ஆசிDயZ அ3ல@ நிZவாகிைய5 
ெதாடZ%ெகா)வ@ H2கியC. உ'க) !ழ+ைதய/0 க3வ/, உ'க) உDைமக) 
ம8<C நைடHைற$ பா@கா$%க) ப8றிய ேக)வ/க\2!, உ'க) ப)ளK 
மாவ6ட5தி3 உ)ள பண/யாளZக) அ3ல@ சிற$%2 க3வ/ உ)gZ தி6ட$ 
ப!திய/3 (SELPA) பதிலளK2கலாC. ேமeC, உ'க\2! கவைல 
இ?2!Cேபா@, இ+த Hைறசாரா உைரயாட3 ெப?CபாeC சி2கைல5 
தaZ2கிற@ ேமeC திற+த ெதாடZைப$ பராமD2க உதPகிற@.  
 
க3வ/ அைம$ைப ேமCபM5த, ெப8ேறாZக\2!C க3வ/யாளZக\2!C 
இைடய/லான ஒ5@ைழ$ைப அதிகD2க உ?வா2க$ப6ட கலிஃேபாZனKயா 
ெப8ேறாZ நி<வன'களK3 (!MCப அதிகாரமளK2!C ைமய'க) ம8<C 
ெப8ேறாZ பய/8சி நி<வன'க)) ஒ0ைறBC நa'க) ெதாடZ%ெகா)ள 
வ/?CபலாC. இ+த நி<வன'க\2கான ெதாடZ%5 தகவைல CDE சிற$%2 
க3வ/ கலிேபாZனKயா ெப8ேறாZ நி<வன'களK0 இைணய$ ப2க5தி3 
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ g2] உ)ள@.  
 
நைடHைற$ பா@கா$%கைள$ %D+@ ெகா)ள உ'க\2! உதவ, இ+த 
ஆவண5தி0 HYவ/3 dMத3 ஆதார'க) ப6Yயலிட$ப6M)ளன.  
 
எனC 8ழLைத காC ேகளாதவராகேவா, காC ேக/க 
சிரமBப@பவராகேவா, பா(ைவய$றவராகேவா, பா(ைவE 
8ைறபா@ைடயவராகேவா அ*லC காC ேகளாதவ( ம$:; 
பா(ைவ இ*லாதவ( இரU@மாகேவா இALதா* எ4ன ெசVவC? 
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மாநில சிற$%$ ப)ளKக) கா@ேகளாத, கா@ ேக6க சிரம$பMகி0ற, 
பாZைவய8ற, பாZைவ2 !ைறபாM)ள, அ3ல@ கா@ேகளாத ம8<C 
பாZைவய8ற மாணவZக\2! அத0 V0< இட'க) ஒcெவா0றிeC 
ேசைவகைள வழ'!கி0றன: ஃ$jமா]6 ம8<C DவZைசY3 உ)ள 
கா@ேகளாதவZக\2கான கலிேபாZனKயா ப)ளKக) ம8<C . ஃ$jமா]Y3 
உ)ள பாZைவய8ேறா?2கான கலிேபாZனKயா ப)ளK. கா@ேகளாேதா?2காக 
இ? மாநில ப)ளKகளKeC மழைல$ ப?வ5திலி?+@ 21 வய@ வைரய/லான 
மாணவZக\2! !Yய/?$% சாZ+த ம8<C காைல ேநர ப)ளK தி6ட'க) 
வழ'க$பMகி0றன. பாZைவய8ேறா?2கான கலிேபாZனKயா ப)ளKய/3 ஐ+@ 
Hத3 21 வய@ வைரய/லான மாணவZக\2! இ5தைகய தி6ட'க) 
வழ'க$பMகி0றன. மாநில சிற$%$ ப)ளKக) மதி$பN6M^ ேசைவக) ம8<C 
ெதாழி3l6ப உதவ/கைளBC வழ'!கி0றன. மாநில சிற$%$ ப)ளKக) ப8றிய 
dMத3 தகவe2!, கலிேபாZனKயா க3வ/5 @ைறய/0 (CDE) இைணயதள5ைத 
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ இ3 பாZைவய/டPC ] அ3ல@ உ'க) !ழ+ைதய/0 
IEP !I உ<$ப/னZகளKடC இ?+@ dMத3 தகவைல2 ேக6கPC. 
 
அறிவ;67, ஒ67த9, மதி6பAB, வாடைக ெப#ேறா' 
நியமன* ம#)* ஆவணIகJ8கான அKக9 

 
 

!" #$%ய எ()*+,-வ அறிவ2+3 
 
எBேபாC அறிவ,BH ேதைவBப@கிறC? 

 
சிற$%5 ேதைவக) உ)ள உ'க) !ழ+ைதய/0 அைடயாளC, மதி$பNM அ3ல@ 
க3வ/ய/3 இடC ெப<த3 அ3ல@ இலவச ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ைய 
வழ'!த3 ஆகியவ8றி8கான மா8ற5ைத @வ'க ப)ளK மாவ6டC 
H0ெமாழிBCேபா@ அ3ல@ ம<2!C ேபா@ இ+த அறிவ/$% வழ'க$பட 
ேவ]MC. (20 USC 1415[b][3] ம8<C (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 
56329 ம8<C 56506[a])  
 
ப)ளK மாவ6டC உ'க) !ழ+ைதய/0 H0ெமாழிய$ப6ட மதி$பNMக) !றி5@ 
எI5@$[Zவ அறிவ/$ப/0 VலC அ3ல@ மதி$பN6M5 தி6ட5தி0 VலC 
உ'க) எI5@$[Zவ2 ேகாD2ைகய/லி?+@ பதிைன+@ நா6க\2!) 
ெதDவ/2க ேவ]MC. அcவா< ெசOவ@ சா5தியமி3ைல எ0< இ3லாம3 
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இ?2!C வைரய/3 அறிவ/$% %D+@ெகா)ள2dYயதாகPC உ'க) 
தாOெமாழிய/ேலா அ3ல@ ப/ற தகவ3ெதாடZ% Hைறய/ேலா இ?2க 
ேவ]MC. (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
அறிவ,BH எ4ன=ட; எ4ன ெசா*Q;? 
  
H0d6Yய எI5@$[Zவ அறிவ/$ப/3 ப/0வ?வன அட'!C: 
 
1. ப)ளK மாவ6ட5தா3 H0ெமாழிய$ப6ட அ3ல@ ம<2க$ப6ட 

ெசய3களK0 வ/ள2கC 
2. நடவY2ைக ஏ0 H0ெமாழிய$ப6ட@ அ3ல@ ம<2க$ப6ட@ 

எ0பத8கான வ/ள2கC 
3. H0ெமாழிய$ப6ட அ3ல@ ம<2க$ப6ட ெசயe2! அY$பைடயாக$ 

பய0பM5த$பMC ஒcெவா? மதி$பN6M நைடHைற, ஆவணC அ3ல@ 
அறி2ைகய/0 வ/வரC 

4. ஊனH8ற !ழ+ைதய/0 ெப8ேறா?2! நைடHைற பா@கா$%களK0 கீ` 
பா@கா$% உ)ள@ எ0< ஒ? அறி2ைக 

5. இ+த$ ப!திய/0 வ/திHைறகைள$ %D+@ெகா)வதி3 உதவ/ைய$ ெபற 
ெப8ேறாZக) ெதாடZ% ெகா)ள ேவ]Yய ஆதார'க) 

6. IEP !I க?திய ப/ற வ/?$ப'களK0 வ/ள2கC ம8<C அ+த வ/?$ப'க) 
நிராகD2க$ப6ட காரண'க); ம8<C 

7. H0ெமாழிய$ப6ட அ3ல@ ம<2க$ப6ட ெசயeட0 ெதாடZ%ைடய ப/ற 
காரண/களK0 வ/ள2கC. (20 USC 1415[b][3] ம8<C [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 
CFR  300.503) 

 
 
ெப6ேறா9" ஒ+3த< 

  
 
மதிBப?/N$8 எனC ஒBHத* எBேபாC ேதைவBப@கிறC? 
  
சிற$%2 க3வ/^ ேசைவக\2! உ'க) !ழ+ைதைய$ பD+@ைர2க உ'க\2! 
உDைம உ]M. உ'க) !ழ+ைதய/0 Hத3 சிற$%2 க3வ/ மதி$பN6ைட5 
ெதாட?C H0, நa'க) தகவலறி+த, எI5@$[Zவ ஒ$%த3 அளK2க ேவ]MC. 
H0ெமாழிய$ப6ட மதி$பN6M5 தி6ட5தி3 இ?+@ ெப8ேறா?2! 
HYெவM2க !ைற+தப6சC பதிைன+@ (15) நா6க) உ)ள@. ஒ$%த3 
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ெபற$ப6டPட0 மதி$பNM உடனYயாக5 ெதாட'கி HYவைடயலாC, ேமeC 
உ'க) ஒ$%தe2!$ ப/ற! அ<ப@ (60) நா6க\2!) ஒ? IEP உ?வா2க$பட 
ேவ]MC.  
 
 
ேசைவகXE8 எனC ஒBHத* எBேபாC ேதைவBப@கிறC? 
 
உ'க) !ழ+ைத2! சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள உ'க) 
ப)ளK மாவ6டC வழ'!வத8! H0, நa'க) தகவலறி+த, எI5@$[Zவ 
ஒ$%த3 அளK2க ேவ]MC. 
 
 
ெப$ேறா( ஒBHத* அள=Eகாத ேபாC எ4ென4ன நைட#ைறகY? 
 
ஆரCப மதி$பN6Y8! நa'க) ஒ$%த3 வழ'கவ/3ைல எ0றாேலா ஒ$%த3 
வழ'!வத8கான ேகாD2ைக2! பதிலளK2க5 தவறினாேலா, ப)ளK மாவ6டC 
உDய ெசய3Hைற நைடHைறகைள$ பய0பM5தி ஆரCப மதி$பN6ைட5 
ெதாடரலாC. 
 
ேசைவகைள5 ெதாட'!வத8! நa'க) சCமதி2க ம<5தா3, ப)ளK மாவ6டC 
சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள வழ'க2dடா@ ம8<C 
உDய ெசய3Hைற நைடHைறக) VலC ேசைவகைள வழ'க நாட2dடா@. 
 
உ'க) !ழ+ைத2கான சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவக\2! 
நa'க) எI5@$[Zவமாக ஒ$%த3 அளK5தாeC, IEP இ0 அைன5@ 
d<க\2!C சCமதி2கவ/3ைல எ0றா3, நa'க) சCமதி5@)ள தி6ட5தி0 
d<க) தாமதமி0றி ெசய3பM5த$பட ேவ]MC. 
 
உ'க) !ழ+ைத2! ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ைய இலவசமாக 
வழ'!வத8! நa'க) சCமதி2காத H0ெமாழிய$ப6ட சிற$%2 க3வ/5 
தி6ட2 d< அவசியC எ0< ப)ளK மாவ6டC தaZமானK5தா3, உDய 
வ/சாரைணைய5 ெதாட'க ேவ]MC. ஒ? Hைறயான வ/சாரைண 
நட5த$ப6டா3, வ/சாரைண HYP இ<தியான@ ம8<C க6M$படேவ]MC.  
 
ம<மதி$பNMகளK0 வ/ஷய5தி3, உ'க) ஒ$%தைல$ ெப<வத8கான 
நியாயமான நடவY2ைககைள$ ப)ளK மாவ6டC ஆவண$பM5த ேவ]MC. 
நa'க) பதிலளK2க5 தவறினா3, ப)ளK மாவ6டC உ'க) அnமதிய/0றி 
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ம<மதி$பN6ைட5 ெதாடரலாC. (20 USC 1414[a][1][D] ம8<C 1414[c]; 34 CFR 
300.300; EC 56506 [e], 56321[c] ம8<C [d], ம8<C 56346). 
 
 
நா4 ஒBHதைல எBேபாC திA;பB ெபறலா;? 
 
சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகளK0 ஆரCப வழ'கe2!$ 
ப/ற! எ+த ேநர5திeC, ஒ? !ழ+ைதய/0 ெப8ேறாZ சிற$%2 க3வ/ ம8<C 
ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள ெதாடZ+@ வழ'!வத8! எI5@$[Zவமாக 
ஒ$%த3 ர5@ ெசOதா3, ெபா@ நி<வனC: 
 
1. !ழ+ைத2! சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள5 ெதாடZ+@ 

வழ'காம3 இ?2கலாC, ஆனா3 அ5தைகய ேசைவகைள நி<5@வத8! 
H0 34 CFR ப/DP 300.503 இ0 பY எI5@$[Zவ அறிவ/$ைப வழ'க 
ேவ]MC. 

2. உட0பY2ைக அ3ல@ !ழ+ைத2! ேசைவக) வழ'க$படலாC எ0ற 
தaZ$ைப$ ெப<வத8காக ப!தி 300 34 CFR (34 CFR ப/DP 300.506 இ0 கீ` 
உ)ள ம5தியoத நைடHைறக) அ3ல@ 34 CFR[/] இ0 கீ` உ)ள 
நைடHைற^ ெசய3HைறகளK0 @ைண$ ப!தி E இ3 உ)ள 
நைடHைறகைள$ பய0பM5த2dடா@. g3] ப/DPக) 300.507 Hத3 300.516 
வைர)  

3. !ழ+ைத2! dMத3 சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள 
வழ'க5 தவறியதா3, !ழ+ைத2! இலவச ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ 
(FAPE) கிைட2க^ ெசOவத8கான ேதைவைய மp<வதாக2 க?த$பட 
மா6டா@.  

4. சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள ேமeC 
வழ'!வத8காக !ழ+ைத2! IEP !I d6ட5ைத d6டேவா அ3ல@ 34 
CFR ப/DPக) 300.320 ம8<C 300.324 இ0 கீ` IEP ஐ உ?வா2கேவா 
ேதைவய/3ைல 

 
34 CFR ப/DP 300.9 (c)(3) இ0 பY, !ழ+ைத2! ஆரCப5தி3 சிற$%2 க3வ/ 
ம8<C ெதாடZ%ைடய சிற$%2 க3வ/ வழ'க$ப6ட ப/ற!, ெப8ேறாZக) த'க) 
!ழ+ைத சிற$%2 க3வ/^ ேசைவகைள$ ெப<வத8கான எI5@$[Zவ 
ஒ$%தைல5 தி?Cப$ ெப8றா3, ஒ$%த3 தி?Cப$ ெபற$ப6டதா3 ெபா@ 
நி<வனC, !ழ+ைதய/0 சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய ேசைவகைள$ 
ெப<வத8கான எ+த2 !றி$%கைளBC நa2க, !ழ+ைதய/0 க3வ/$ 
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பதிேவMகளK3 தி?5தC ெசOய5 ேதைவய/3ைல.  
  
 
வாடைக ெப6ேறா- நியமனC  
 
 
ெப$ேறாைர அைடயாள; காணேவா அ*லC கU@ப,NEகேவா 
#Nயாவ,/டா* எ4ன ெசVவC? 
  
ஒ? ெப8ேறாைர அைடயாளC காண HYயாதேபா@ ம8<C ப)ளK மாவ6டC 
ெப8ேறாD0 இ?$ப/ட5ைத2 க]டறிய HYயாதேபா@, ஊனH8ற 
!ழ+ைதய/0 வாடைக ெப8ேறாராக^ ெசய3பட ஒ? நபZ நியமி2க$பMவைத 
ப)ளK மாவ6ட'க) உ<திெசOய ேவ]MC. 
 
!ழ+ைத ஆதரவ8ற வ aட8ற இைளஞராக இ?+தாேலா, தaZ$பளK2க$ப6டைத 
சாZ+@ மாநில நல0 ம8<C நி<வன2 !றியN6Y0 கீ` உ)ள நaதிம0ற5தி0 
ப/DP அ3ல@ சிற$%2 க3வ/2!$ பD+@ைர2க$ப6டா3 அ3ல@ ஏ8கனேவ 
IEP ைவ5தி?+தா3, வாடைக5 ெப8ேறாZ நியமி2க$படலாC. (20 USC 1415[b][2] ; 
34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 ம8<C 7579.6) 
 
பாரப$சம6ற மதி+பFG 
 
 
எனC 8ழLைத எ[வா: மதிBப,டBப@கிறC சிறBHE க*வ,- 
ேசைவகY? 

 
ச+ேதக5தி8கிடமான இயலாைமய/0 அைன5@ ப!திகளKeC உ'க) 
!ழ+ைதைய மதி$பNM ெசOய உ'க\2! உDைம உ]M. மதி$பNM ம8<C இட 
ஒ@2கீ6Y8!$ பய0பM5த$பMC ெபா?6க) ம8<C நைடHைறக) இனC, 
கலா^சாரC அ3ல@ பாலிய3 பா!பாM ெகா]டதாக இ?2க2dடா@.  
 
மதி$பN6M$ ெபா?6க) வழ'க$பட ேவ]MC ம8<C வழ'!வ@ அ3ல@ 
நிZவகி$ப@ எ0ப@ ெதளKவாக சா5தியமி3ைல எ0ப@ இ3லாத வைர உ'க) 
!ழ+ைதய/0 தாOெமாழி அ3ல@ தகவ3ெதாடZ% Hைற ம8<C 
!ழ+ைத2!5 ெதD+த ம8<C க3வ/, வளZ^சி ம8<C ெசய3பா6M jதியாக 
எ0ன ெசOய HYBC எ0ப@ ப8றிய @3லியமான தகவைல வழ'!C 
பYவ5தி3 ேசாதைன நட5த$பட ேவ]MC.   
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உ'க) !ழ+ைத2கான த!திைய நிZணய/$பத8!C FAPE ஐ 
உ?வா2!வத8!C எ+த ஒ? ெசய3HைறBC ஒேர ஒ? அளPேகாலாக 
இ?2க HYயா@. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] 
ம8<C 56320)  
 
 
HதIதிர க<வ2மதி+பFGகJ 

 
 
 மாவ/ட1தி4 ெசலவ,* எனC 8ழLைத \தLதிரமாக- ேசாதிEகB 
பட/@;? 

  
ப)ளK மாவ6ட5தா3 நட5த$ப6ட மதி$பN6Y0 HYPக\ட0 நa'க) 
உட0படவ/3ைல எ0றா3, ெபா@^ ெசலவ/3 மதி$பN6ைட நட5த5 த!திB)ள 
ஒ?வDடமி?+@ உ'க) !ழ+ைத2! Tயாதaனமான க3வ/ மதி$பN6ைட2 
ேக6கPC ெபறPC உ'க\2! உDைம உ]M.  
 
ெப8ேறாZ ஏ8காத மதி$பN6ைட ெபா@ நி<வனC நட5@C ஒcெவா? 
HைறBC ெபா@^ ெசலவ/3 ஒ? Tயாதaனமான க3வ/ மதி$பN6Y8! ம6Mேம 
ெப8ேறா?2! உDைம உ]M. 
 
Tயாதaனமான க3வ/ மதி$பN6Y8கான உ'க) ேகாD2ைக2! ப)ளK மாவ6டC 
பதிலளK2க ேவ]MC ம8<C ஒ? Tயாதaனமான க3வ/ மதி$பN6ைட எ'! 
ெப<வ@ எ0ப@ ப8றிய தகவைல உ'க\2! வழ'க ேவ]MC.  
 
மாவ6ட5தி0 மதி$பNM ெபா?5தமான@ எ0< ப)ளK மாவ6டC நCப/, ஒ? 
Tயாதaனமான மதி$பNM அவசியC எ0பைத ஏ8கவ/3ைல எ0றா3, ப)ளK 
மாவ6டC அத0 மதி$பNM ெபா?5தமான@ எ0பைத நிrப/2க உDய 
ெசய3Hைற வ/சாரைணைய2 ேகார ேவ]MC. மாவ6டC ேமேலா'கினா3, 
உ'களKடC இ0nC  
Tயாதaனமான மதி$பN6Y8கான உDைம உ)ள@ ஆனா3 ெபா@^ ெசலவ/3 
ெசOய HYயா@. IEP !I Tயாதaன மதி$பNMகைள2 க?5தி3 ெகா)ள 
ேவ]MC.  
  
மாவ6ட மதி$பN6M நைடHைறக) மாணவZகைள வ!$ப/3 க]காண/2க 
அnமதி2கி0றன. மதி$பN6Y0 ேபா@ ப)ளK மாவ6டC உ'க) !ழ+ைதைய 
அவர@ வ!$பைறய/3 கவனK5தா3 அ3ல@ ப)ளK மாவ6டC  உ'க) 
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!ழ+ைதைய2 க]காண/2க அnமதி2க$ப6Y?+தா3, Tயாதaனமான க3வ/ 
மதி$பN6ைட நட5@C ஒ? தனK நப?C வ!$பைறய/3 உ'க) !ழ+ைதைய 
க]காண/2க அnமதி2க$பட ேவ]MC.  
 
ப)ளK மாவ6டC உ'க) !ழ+ைத2! ஒ? %திய ப)ளK அைம$ைப 
H0ெமாழி+@ ஒ? Tயாதaனமான க3வ/ மதி$பNM நட5த$ப6டா3, Tயாதaன 
மதி$பN6டாளZ  Hதலி3 H0ெமாழிய$ப6ட %திய அைம$ைப2 கவனK2க 
அnமதி2க$பட ேவ]MC. (20 USC 1415[b][1] ம8<C [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ 
g5] 56329[b] ம8<C [c]) 
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க<வ2 பதிKகLMகான அNக< 

 
 
எ4 8ழLைதய,4’ க*வ, ஆவணPகைள நா4 ஆராயலாமா? 

  
உ'க) !ழ+ைதய/0 IEP ப8றிய ச+தி$%2! H0 அ3ல@ உDய 
வ/சாரைண2! H0, ேதைவய8ற தாமதமி0றி உ'க) !ழ+ைதய/0 க3வ/$ 
பதிPக) அைன5ைதBC ஆOP ம8<C மதி$பாOP ெசOய உ'க\2! 
உDைம உ)ள@. ேகாD2ைக வாOெமாழியாகேவா அ3ல@ எI5@ 
Vலமாகேவா ெசOய$ப6ட ப/ற! ஐ+@ (5) வண#க நா6க\2!), ப)ளK 
மாவ6டC, பதிPக) ம8<C நக3க\2கான அhகைல உ'க\2! வழ'க 
ேவ]MC. (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], ம8<C 56504) 
 
 

சLசரNக> எPவா) தQ'8க6பBகி3றன 

 
 

ெசய<!ைற வ2சாரைண 
  
 
ெசய*#ைற வ,சாரைண எBேபாC கிைடE8;? 
  
உ'க) !ழ+ைதய/0 அைடயாளC காhத3, மதி$பNM ெசOத3 ம8<C 
க3வ/ய/3 இடC ெப<த3 அ3ல@ FAPEஐ வழ'!த3 ெதாடZபான 
பாரப6சம8ற ெசய3Hைற வ/சாரைணைய2 ேகார உ'க\2! உDைம 
உ)ள@. Hைறயான ெசய3Hைற வ/சாரைண2கான ேகாD2ைகயான@, 
நa'க) அறி+த ேததிய/லி?+@ இர]M ஆ]Mக\2!) தா2க3 ெசOய$பட 
ேவ]MC அ3ல@ Hைறயான ெசய3Hைற %காD0 அY$பைடைய 
உ?வா2!வதாக dற$பMC நடவY2ைக ப8றி அறி+தி?2க ேவ]MC. (20 USC 
1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 ம8<C 56505[l]) 
  
 
ம)தியPதC ம6QC தகராQMகான மா6Q தR-K 

  
 
 ச(-ைசைய1 த(̂Eக நா4 ம1திய_த; அ*லC  மா$: வழிையE 
ேகாரலாமா? 
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உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண2கான ேகாD2ைக2! H0ேபா அ3ல@ 
அத8!$ ப/0னேரா ம5தியoத5தி8கான ேகாD2ைக ைவ2க$படலாC. 
 
ம5தியoதC அ3ல@ தகரா<2கான மா8<5 தaZP (ADR) VலC தகரா<கைள5 
தaZ2க ப)ளK மாவ6ட5திடC நa'க) ேக6கலாC, இ@ ஒ? Hைறயான 
வ/சாரைணைய2 கா6YeC !ைறவான வ/ேராதC ெகா]ட@. ADR ம8<C 
ம5தியoதC ஆகியைவ ஒ? சZ^ைசைய5 தaZ$பத8கான த0னாZவ Hைறக) 
ம8<C உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண2கான உ'க) உDைமைய 
தாமத$பM5த$ பய0பM5த$படா@. 
 
 
வ,சாரைணE8 #Lைதய ம1திய_த கலLதாVO எ4றா* எ4ன? 
 
உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண2கான ேகாD2ைகைய தா2க3 ெசOவத8! 
H0, நa'க) ம5தியoதC VலC தaZP ெபறலாC. கல+தாOP எ0ப@ ஒ? 
!ழ+ைதய/0 அைடயாளC காhத3, மதி$பNM ெசOத3 அ3ல@ க3வ/ய/3 
இடமளK$ப@ ெதாடZபான சி2க3கைள5 தaZ$பத8! அ3ல@ FAPE உட0 
ெதாடZ%ைடய சி2கைல தaZ$பத8! வ/ேராதம8ற Hைறய/3 நட5த$பMC 
Hைறசாரா நடவY2ைகயா!C.  
 
வ/சாரைண2! H+ைதய ம5தியoத கல+தாOவ/3, வழ2கறிஞZ அ3லாத 
ப/ரதிநிதிக) ெப8ேறாZ அ3ல@ ப)ளK மாவ6ட5@ட0 ேசZ+@, ஆேலாசைன 
அளK2கலாC ம8<C கல+தாOP2! H0 அ3ல@ ப/0 ஒ? வழ2கறிஞ?ட0 
கல+தாேலாசி2கலாC. எcவாறாய/nC, வ/சாரைண2! H+ைதய ம5தியoத 
கால+தாOைவ ேகா?வ@ அ3ல@ அதி3 ப'ேக8ப@, உDய ெசய3Hைற 
வ/சாரைணைய2 ேகா?வத8! ஒ? H0ேதைவ அ3ல.  
 
வ/சாரைண2! H+ைதய ம5தியoத கல+தாOP2கான அைன5@ 
ேகாD2ைகக\C க]காண/$பாளDடC தா2க3 ெசOய$பMC. 
ேம8பாZைவயாளDடC எI5@$[Zவ ேகாD2ைகைய தா2க3 ெசOவத0 
VலC வ/சாரைண2! H+ைதய ம5தியoத கல+தாOைவ ெதாட'!C 
தர$ப/னZ, ேகாD2ைக தா2க3 ெசOய$ப6ட அேத ேநர5தி3 ேகாD2ைகய/0 
நகைல ம5தியoத5தி8காக ம8ற தர$ப/ன?2! வழ'க ேவ]MC.  

 
வ/சாரைண2! H+ைதய ம5தியoத கல+தாOP, ம5தியoத5தி8கான 
ேகாD2ைகய/0 க]காண/$பாளரா3 ெபற$ப6ட பதிைன+@ (15) நா6க\2!) 
தி6டமிட$பMC ம8<C இ? தர$ப/ன?C ேநர5ைத நa6Y2க ஒ$%2 
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ெகா)ளாவ/6டா3, ம5தியoத5தி8கான ேகாD2ைகைய$ ெப8ற H$ப@ (30) 
நா6க\2!) HY2க$பMC. ஒ? தaZமானC எ6ட$ப6டா3, தaZமான5ைத 
H0ைவ2!C ச6ட$[Zவ எI5@$[Zவ ஒ$ப+த5ைத க6சிக) 
நிைறேவ8<வாZக). ம5தியoத ெசய3பா6Y0 ேபா@ நட2!C அைன5@ 
வ/வாத'க\C ரகசியமாக இ?2!C. அைன5@ வ/சாரைண2! H+ைதய 
ம5தியoத கல+தாOPக\C சDயான ேநர5தி3 தி6டமிட$ப6M, க6சிக\2! 
நியாயமான வசதியான ேநர5தி3 ம8<C இட5தி3 நட5த$பட ேவ]MC. 
ப/ர^சிைனக) அைன5@ தர$ப/ன?2!C தி?$திகரமாக தaZ2க$படாவ/6டா3,  
ம5தியoத கல+தாOைவ2 ேகாDய தர$ப/ன?2! உDய வ/சாரைண2! 
தா2க3 ெசOBC உDைம உ)ள@. (EC 56500.3 ம8<C 56503) 

 
 
ெசய<!ைற உ9ைமகJ 

 
 
எனC உ`ய ெசய*#ைற உ`ைமகY எ4ன? 
  
உ'க\2! இத8ெக3லாC உDைம உ]M: 
1. சிற$%2 க3வ/ ம8<C நிZவாக வ/சாரைணகைள நிZவகி2!C ச6ட'கைள 

அறி+த ஒ? நப?2! H0 மாநில அளவ/3 நியாயமான ம8<C 
பாரப6சம8ற நிZவாக வ/சாரைணைய நட5@வ@. (20 USC 1415[f] [1][A], 
1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

2. !ைறபாMக) உ)ள !ழ+ைதகைள$ ப8றிய அறிைவ2 ெகா]ட ஒ? 
வழ2கறிஞZ ம8<C/அ3ல@ தனKநபZக\ட0 இைணவ@ ம8<C 
ஆேலாசைன ெப<வ@ (EC 56505 [e][1]) 

3. த8ேபாைதய சா0<க), எI5@$[Zவ வாத'க) ம8<C வாOவழி 
வாத'க) (EC 56505[e][2]) 

4. எதிZெகா)ள, !<2! வ/சாரைண ெசOய, ம8<C வழ'!வத8! சா6சிக) 
ேதைவ.    

(EC 56505[e][3]) 
5. ஒ? எI5@$[Zவ அ3ல@ ெப8ேறாD0 வ/?$ப5தி0 ேபD3, உ]ைம 

ம8<C HYPகளK0 க]Mப/Y$%க) உ6பட வ/சாரைணய/0 மி0னh 
கல$ப/லா ெசா3 அறி2ைக$ பதிP   (EC 56505[e][4]) 

6. உ'க) !ழ+ைதைய வ/சாரைண2! வர^ ெசOயPC (EC 56501[c][1])  
7. வ/சாரைணைய ெபா@ம2க\2! திற+த அ3ல@ VYய வைகய/3 ெசOத3 

ேவ]MC (EC 56501[c][2]) 
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8. அ+த5 ேததிய/3 HY2க$ப6ட மதி$பNMக) ம8<C பD+@ைரக) உ6பட 
அைன5@ ஆவண'களK0 நகைலBC, சா6சிகளK0 ப6Yய3 ம8<C 
அவZகளK0 ெபா@வான சா6சிய$ ப!தி ஆகியவ8ைற வ/சாரைண2! H0 
ஐ+@ (5) வண/க நா6க\2!) ெபறPC (EC 56505[e [7] ம8<C 56043[v]) 

9. வ/சாரைண2! !ைற+த@ ப5@ (10) நா6கா6Y நா6க\2! H0னZ (EC 
56505[e][6]) சி2க3க) ம8<C அவZகளா3 H0ெமாழிய$ப6ட சி2க3களK0 
தaZPக) !றி5@ ம8ற தர$ப/ன?2! ெதDவ/2க$பட ேவ]MC. 

10. ெமாழிெபயZ$பாளைர வழ'க ேவ]MC (CCR 3082[d]) 
11. வ/சாரைண கால2ெகMைவ நa6Y2க2 ேகாரPC (EC 56505[f][3])  
12. உDய ெசய3Hைற வ/சாரைணய/0 ேபா@ எ+த ேநர5திeC ம5தியoத 

கல+தாOைவ ைவ5@2 ெகா)ளலாC (EC 56501[b][2]), ம8<C 
13. ம8ற தர$ப/னZ ஒ? வழ2கறிஞைர (EC 56507[a]) ைவ5@2 ெகா)ள 

வ/?Cப/னா3 வ/சாரைண2! !ைற+த@ ப5@ நா6க\2! H0னதாக ம8ற 
தர$ப/னDடமி?+@ அறிவ/$ைப$ ெபறPC. (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 
300.508, 300.512 ம8<C 300.515) 
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எ()*+,-வ !ைறயான 3காைர தாMக< ெசTத<  
 
 
நா4 எBபN உ`ய ெசய*#ைற வ,சாரைணைய 
ேகாAவCவ,சாரைண? 
 
  
உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண2கான எI5@$[Zவ ேகாD2ைகைய நa'க) 
தா2க3 ெசOய ேவ]MC. உ'க) ேகாD2ைகய/3 நa'க) அ3ல@ உ'க) 
ப/ரதிநிதி ப/0வ?C தகவைல^ சமZ$ப/2க ேவ]MC: 
 
1. !ழ+ைதய/0 ெபயZ 
2. !ழ+ைத வசி2!C HகவD 
3. !ழ+ைத பY2!C ப)ளKய/0 ெபயZ 
4. வ aட8ற !ழ+ைத எ0றா3, !ழ+ைத2கான கிைட2க2dYய ெதாடZ%5 

தகவ3 ம8<C !ழ+ைத பY2!C ப)ளKய/0 ெபயZ, ம8<C 
5. ப/ர^சைன(க)) ெதாடZபான உ]ைமக) ம8<C ப/ர^சைனய/0 

H0ெமாழிய$ப6ட தaZP உ6பட ப/ர^சைனய/0 த0ைம ப8றிய வ/ள2கC 
  
d6டா]ைம ம8<C மாநில ச6ட'களK0பY, எ+தெவா? தர$ப/ன?C ஒ? 
Hைறயான வ/சாரைண2! தா2க3 ெசOதா3, எI5@$[Zவ ேகாD2ைகய/0 
நகைல ம8ற தர$ப/ன?2! வழ'க ேவ]MC. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 
CFR 300.508; EC 56502 [c][1]) 
 
உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண2காக5 தா2க3 ெசOவத8! H0, ப)ளK 
மாவ6ட5தி8! ஒ? தaZமான அமZைவ2 d6Mவத0 VலC ப/ர^சிைனைய5 
தaZ$பத8கான வாO$ைப வழ'க ேவ]MC, இ@ ெப8ேறா?2!C, உDய 
ெசய3Hைற வ/சாரைண ேகாD2ைகய/3 அைடயாளC காண$ப6ட 
உ]ைமகைள$ ப8றிய !றி$ப/6ட அறிைவ2 ெகா]ட IEP !Iவ/0 
ெதாடZ%ைடய உ<$ப/னZக\2!C இைடய/லான ச+தி$பா!C.  (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
த(̂மான அம(வ,* எ4ென4ன அடP8;? 

 
அறிவ/$ைப$ ெப8ற பதிைன+@ (15) நா6க\2!) தaZமான அமZPக) 
d6ட$பMC 
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 ெப8ேறாD0 உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண ேகாD2ைக. அமZPகளK3 
HYெவM2!C அதிகாரC ெகா]ட ப)ளK மாவ6ட5தி0 ப/ரதிநிதி இ?$பாZக), 
ேமeC ெப8ேறாZ ஒ? வழ2கறிஞ?ட0 வராவ/6டா3 ப)ளK மாவ6ட5தி0 
வழ2கறிஞைர ேசZ2க2dடா@. !ழ+ைதய/0 ெப8ேறாZ உDய ெசய3Hைற 
வ/சாரைண ப/ர^சைன ம8<C உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண ேகாD2ைகய/0 
அY$பைடைய உ?வா2!C உ]ைமக) ப8றி வ/வாதி2கலாC.  
 
d6ட5ைத ைகவ/Mவத8! ெப8ேறா?C ப)ளK மாவ6டHC 
எI5@$[Zவமாக ஒ$%2ெகா]டா3 தaZமான அமZP ேதைவய/3ைல. ப)ளK 
மாவ6டC, H$ப@ (30) நா6க\2!) உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண சி2கைல 
தaZ2கவ/3ைல எ0றா3, உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண நைடெபறலாC. ஒ? 
தaZமானC எ6ட$ப6டா3, க6சிக) ச6ட$[Zவமாக ப/ைண2க$ப6ட 
ஒ$ப+த5ைத நிைறேவ8<வாZக). (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

நடவNEைககள=4 ேபாC எனC 8ழLைதய,4 இடவைமO மா:மா? 

  
நa'க\C ப)ளK மாவ6டHC ம8ெறா? ஏ8பா6Y3 உட0படாத வைர, 
எ+தெவா? நிZவாக அ3ல@ நaதி5@ைற நடவY2ைககளKeC ஈMப6M)ள 
!ழ+ைத த8ேபாைதய க3வ/ இட5திேலேய இ?2க ேவ]MC.  
ெபா@$ ப)ளKய/3 உ'க) !ழ+ைதய/0 ஆரCப ேசZ2ைக2! நa'க) 
வ/]ண$ப/5தா3, அைன5@ நடவY2ைகக\C HYBC வைர உ'க) 
!ழ+ைத உ'க) ஒ$%தeட0 ெபா@$ ப)ளK தி6ட5தி3 ேசZ2க$பMC. (20 USC 
1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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#Nைவ ேம*#ைறய?@ ெசVயலாமா? 
  
வ/சாரைண HYP இ<தியான@ ம8<C இ? தர$ப/னைரBC 
க6M$பM5@கிற@. இ<தி5 தaZ$ப/0 90 நா6க\2!) மாநில அ3ல@ 
d6டா6சி நaதிம0ற5தி3 உDைமய/ய3 நடவY2ைகைய5 தா2க3 ெசOவத0 
VலC எ+தெவா? தர$ப/ன?C வ/சாரைண HYைவ ேம3HைறயNM 
ெசOயலாC. (20 USC 1415[i][2] ம8<C [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] 
ம8<C [k], EC 56043[w]) 
 
 
எனC வழEகறிஞ(கள=4 க/டண1ைத யா( ெசQ1Cவா(கY? 
  
உDய ெசய3Hைற வ/சாரைண ெதாடZபான எ+தெவா? ெசயலிeC அ3ல@ 
நடவY2ைகய/eC, நaதிம0றC, அத0 வ/?$ப5தி0 ேபD3, நa'க) 
வ/சாரைணய/3 நிலPC க6சியாக இ?+தா3, ஊனH8ற !ழ+ைதய/0 
ெப8ேறாரான உ'க\2! ெசலவ/ன'களK0 ஒ? ப!தியாக நியாயமான 
வழ2கறிஞZகளK0 க6டண5ைத வழ'கலாC. க6சிகளK0 உட0பY2ைகBட0, 
நிZவாக வ/சாரைணய/0 HYைவ5 ெதாடZ+@ நியாயமான வழ2கறிஞZகளK0 
க6டண'க\C ெசe5த$படலாC. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 
56507[ [b]) 
  
ப/0வ?C நிைலகளK3 ஏேதnC ஒ0< இ?+தா3 க6டணC 
!ைற2க$படலாC: 
 
1. சZ^ைசய/0 இ<தி தaZைவ நa'க) நியாயம8ற Hைறய/3 

தாமத$பM5தின aZக) எ0< நaதிம0றC க]டறி+@)ள@ 
2. நியாயமான ஒ$பN6M5 திற0, ந8ெபயZ ம8<C அnபவH)ள 

வழ2கறிஞZகளK0 ஒேர மாதிDயான ேசைவக\2!, வழ2கறிஞZகளK0 
மண/ேநர2 க6டணC சVக5தி3  
 நிலPC வ/கித5ைத வ/ட அதிகமாக இ?5த3  

3. ெசலவழி5த ேநரC ம8<C வழ'க$ப6ட ச6ட ேசைவக) அதிகமாக 
இ?+தன, அ3ல@ 

4. உDய ெசய3Hைற ேகாD2ைக அறிவ/$ப/3 உ'க) வழ2கறிஞZ ப)ளK 
மாவ6ட5தி8! ெபா?5தமான  தகவ3கைள வழ'கவ/3ைல. 
 

எcவாறாய/nC, மாநிலC அ3ல@ ப)ளK மாவ6டமான@ நடவY2ைகய/0 
இ<தி5 தaZமான5ைத அ3ல@ நடவY2ைகைய நியாயம8ற Hைறய/3 
தாமத$பM5திய@ அ3ல@ இ+த ச6ட$ ப/Dைவ மpறிய@ எ0< நaதிம0றC 
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க]டறி+தாeC, வழ2கறிஞZகளK0 க6டணC !ைற2க$படா@. (20 USC 
1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP !Iவ/0 எ+த2 d6ட5தி8!C ெதாடZ%ைடய வழ2கறிஞZகளK0 
க6டண'க), ஒ? IEP !I d6டC ஒ? Hைறயான வ/சாரைண நடவY2ைக 
அ3ல@ நaதி5@ைற நடவY2ைகய/0 வ/ைளவாக2 d6ட$பMC வைர 
வழ'க$படா@. வ/சாரைண HYP தaZP2கான சeைகைய வ/ட சாதகமாக 
இ3ைல எனK3 வ/சாரைண ெதாட'!வத8! ப5@ (10) நா6க\2! H0% 
மாவ6ட/ெபா@ நி<வனC வழ'கிய நியாயமான தaZP வாO$ைப நa'க) 
நிராகD5தா3, வழ2!ைரஞZகளK0 க6டணHC ம<2க$படலாC.  (20 USC 
1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
ேமQ; தகவைலB ெபற அ*லC ம1திய_த; அ*லC உ`ய 
வ,சாரைணEகாக தாEக* ெசVய, ெதாட(H ெகாYளO;: 
 

 நிZவாக வ/சாரைண அeவலகC 
கவனK2கPC: சிற$%2 க3வ/$ ப/DP 
2349 ேக6ேவ ஓ2o Yைரc, u6 200 

ேச2ரெம]ேடா, CA 95833-4231 
(916) 263-0880 

FAX (916) 263-0890 
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ப>ள2 ஒR8க* ம#)* இட* +றிTத 
நைடUைறக> 

ஊனU#ற மாணவ'கJ8+ 

 
பJளV ஒ(MகC ம6QC மா6Q இைடMகால க<வ2 
அைம+3கJ 

  
 
எ4 8ழLைத இைடந̂Eக; ெசVயBபடலாமா அ*லC 
ெவள=ேய$றBபடலாமா? 
  
தன@ அைம$ப/லி?+@ மாணவZ நட5ைத வ/திைய மp<C ஊனH8ற 
!ழ+ைத2! இடவைமP மா8றC ெபா?5தமானதா எ0பைத5 தaZமானK2!C 
ேபா@, ப)ளK$ பண/யாளZக) தனK5த0ைம ெகா]ட u`நிைலகைள 
ஒcெவா? ச+தZ$ப5திeC பDசீலி2கலாC: 
 

• ெபா?5தமான இைட2கால மா8<2 க3வ/ அைம$%, ம8ெறா? அைம$% 
அ3ல@ ெதாடZ+@ ப5@ (10) ப)ளK நா6க\2! மிகாம3 இைடநa2கC, 
ம8<C 

• தனK5தனK HைறேகM சCபவ'க\2காக ஒேர ப)ளK ஆ]Y3 ெதாடZ+@ 
ப5@ (10) ப)ளK நா6க\2! மிகாம3 dMத3 நa2க'க) 

 
 
ப1C (10) நா/கXE8 ேம* அக$றBப/ட ப,ற8 எ4ன நடE8;? 
 
மா8<5திறனாளK !ழ+ைத அேத க3வ/யா]Y3 ப5@ (10) ப)ளK நா6க\2! 
அவர@ த8ேபாைதய இட5திலி?+@ நa2க$ப6ட ப/ற!, அக8ற$ப6ட எ+த 
அM5தM5த நா6களKeC, ெபா@ நி<வனC !ழ+ைதைய ெதாடZ+@ ெபா@2 
க3வ/ பாட5தி6ட5தி3 ப'ேக8க ம8<C !ழ+ைதய/0 IEP இ3 
!றி$ப/ட$ப6M)ள இல2!கைள அைடவத8கான H0ேன8ற5தி8! உதPC 
ேசைவகைள வழ'க ேவ]MC.  ேமeC, ஒ? !ழ+ைத ெபா?5தமான நட5ைத 
மதி$பNM ம8<C நட5ைத தைலயNM ேசைவக) ம8<C மா8ற'கைள$ ெப<C, 
அ@ மp]MC நிகழாத வைகய/3 இ@ நட5ைத மpறைல நிவZ5தி ெசOய 
வYவைம2க$ப6M)ள@.  
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அ+த இட5தி3 ஒ? !ழ+ைத ப5@ (10) நா6க\2! ேம3 இ?+தா3, 
!ழ+ைதய/0 தவறான நட5ைத இயலாைமயா3 ஏ8பMகிறதா எ0பைத 
தaZமானK2க ஒ? IEP !I d6டC நட5த$பட ேவ]MC. HY+தா3, இ+த IEP 
!I d6டC உடனYயாக அ3ல@ ப)ளK மாவ6ட5தி0 இ+த வைகயான 
ஒI2கா8< நடவY2ைக2! ப/ற! ப5@ (10) நா6க\2!) நைடெபற 
ேவ]MC.   
  
ஒ? ெப8ேறாராக நa'க) இ+த IEP !Iவ/3 உ<$ப/னராக ப'ேக8க 
அைழ2க$பMவ aZக). ப)ளK மாவ6டC தவறான நட5ைதைய நிவZ5தி 
ெசOவத8கான மதி$பN6M5 தி6ட5ைத உ?வா2கலாC அ3ல@ உ'க) 
!ழ+ைத2! நட5ைத தைலயN6M5 தி6டC இ?+தா3, தி6ட5ைத மதி$பாOP 
ெசO@ ேதைவ2! ஏ8ப மா8றியைம2கPC.  
 
 
இயலாைமயா* தவறான நட1ைத ஏ$படவ,*ைல எ4: IEP 8c 
த(̂மான=1தா* எ4ன நடE8;? 
 
தவறான நட5ைத !ழ+ைதய/0 இயலாைமய/0 ெவளK$பாM அ3ல எ0< IEP 
!I HYP ெசOதா3, ஊனமி3லாத !ழ+ைதைய ப)ளK மாவ6டC 
ெவளKேய8<வ@ ேபா0ற அேத ஒI'! நடவY2ைகைய எM2கலாC. (20 USC 
1415[k][1] ம8<C [7]; 34 CFR 300.530) 
  
IEP !Iவ/0 HYைவ நa'க) ஏ8கவ/3ைல எனK3, நa'க) வ/சாரைணைய 
ேகாDய ேததிய/லி?+@ இ?ப@ (20) ப)ளK நா6க\2!) வ/ைரPபM5த$ப6ட 
வ/சாரைணைய ேகாரலாC. (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
அைம$ைப$ ெபா?6பM5தாம3 ப)ளK மாவ6டC உ'க) !ழ+ைத2! FAPE ஐ 
ெதாடZ+@ வழ'க ேவ]MC. மா8<2 க3வ/ அைம$%க) !ழ+ைத ெபா@$ 
பாட5தி6ட5தி3 ெதாடZ+@ ப'ேக8க அnமதி2க ேவ]MC ம8<C IEP இ3 
வ/வD2க$ப6M)ள ேசைவக) ம8<C மா8ற'களK0 ெதாடZ^சிைய உ<தி 
ெசOய ேவ]MC. (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

தன2யா' ப>ள2ய;9பய;W* +ழ-ைதக> 
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ெப$ேறா(கY dல; தன=யா( பYள=கள=* பNE8; மாணவ(கY 
ெபாC நிதிeதவ, ெப:; சிறBHE க*வ,1 தி/டPகள=* 
பPேக$கலாமா? 
  
தனKயாZ ப)ளKகளK3 ெப8ேறாரா3 ேசZ2க$பMC !ழ+ைதக) ெபா@ நிதிBதவ/ 
ெப<C சிற$%2 க3வ/5 தி6ட'களK3 ப'ேக8கலாC. தனKயாZ ப)ளK 
மாணவZக\2! வழ'க$பMC ேசைவகைள5 தaZமானK2க ப)ளK மாவ6டC 
தனKயாZ ப)ளKக) ம8<C ெப8ேறா?ட0 கல+தாேலாசி2க ேவ]MC. 
மா8<5திறனாளK மாணவZக\2! FAPE வழ'!வத8கான ெதளKவான 
ெபா<$% ப)ளK மாவ6ட'க\2! இ?+தாeC, அ+த !ழ+ைதக), த'க) 
ெப8ேறாரா3 தனKயாZ ப)ளKகளK3 ேசZ2க$பMCேபா@, சில  
அ3ல@ அைன5@ சிற$%2 க3வ/ ம8<C FAPE வழ'க5 ேதைவயான 
அைன5@ ேசைவகைளBC ெபற உDைம இ3ைல.. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 
300.137 ம8<C 300.138; EC 56173)  
 
ப)ளK மாவ6ட5தி0 அதிகார5தி0 கீ` சிற$%2 க3வ/ ம8<C ெதாடZ%ைடய 
ேசைவகைள$ ெப8ற வ/திவ/ல2கான ேதைவகைள2 ெகா]ட ஒ? தனKநபD0 
ெப8ேறாZ, உ)gZ க3வ/ நி<வனமான ப)ளK மாவ6ட5தி0 ஒ$%த3 அ3ல@ 
பD+@ைரய/0றி !ழ+ைதைய ஒ? தனKயாZ ெதாட2க$ ப)ளK அ3ல@ 
ேம3நிைல$ ப)ளKய/3 ேசZ5தா3 மாவ6ட5தி3 FAPE கிைட2க$ 
ெப8றி?+தா3 சிற$%2 க3வ/ைய வழ'க ேவ]Yய அவசியமி3ைல. ப)ளK 
மாவ6டC, தனKயாZ ேவைலவாO$% ெபா?5தமான ேவைளய/3 தனKயாZ 
ெதாட2க$ ப)ளK அ3ல@ ேம3நிைல$ ப)ளKய/3 ேசZ$பத8! H0 சDயான 
ேநர5தி3 !ழ+ைத2! FAPE கிைட2க^ ெசOயவ/3ைல எ0< நaதிம0றC 
அ3ல@ உDய வ/சாரைண அதிகாD க]டறி+தா3 ம6Mேம, சிற$%2 க3வ/ 
ம8<C தனKயாZ ப)ளK2கான க6டண5ைத ெப8ேறாZ அ3ல@ 
பா@காவல?2!$ ப)ளK மாவ6ட5ைத தி?$ப/^ ெசe5த ெசா3லி நaதிம0றC 
அ3ல@ உDய வ/சாரைண அதிகாD d<வZ.  (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56175)  
 
 
எBேபாC திABப,- ெசQ1Cத* 8ைறEகBபடலா;அ*லC 
ம:EகBபடலா;? 

  
உ'க) !ழ+ைதைய ெபா@$ ப)ளKய/3 இ?+@ அக8<C H0, ப)ளK 
மாவ6ட5தி0 அறிவ/$ப/0 ேபD3, உ'க) !ழ+ைதைய மதி$பN6Y8!2 
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கிைட2க^ ெசOயவ/3ைல எ0றா3, நaதிம0றC அ3ல@ வ/சாரைண அதிகாD 
தி?$ப/^ ெசe5@வைத2 !ைற2கலாC அ3ல@ ம<2கலாC. ெபா@^ 
ெசலவ/3 உ'க) !ழ+ைதைய ஒ? தனKயாZ ப)ளKய/3 ேசZ2!C எ]ணC 
ம8<C கவைல காரண5தா3, ப)ளK மாவ6ட5தா3 H0ெமாழிய$ப6ட 
சிற$%2 க3வ/ இடவைமைவ நa'க) நிராகD2கிறaZக) எ0< ப)ளK 
மாவ6ட5தி8!5 ெதDவ/2கவ/3ைல எ0றா3, உ'க\2! தி?$ப/^ 
ெசe5@வ@ ம<2க$படலாC. 
 
ப)ளK மாவ6ட5தி8! உ'க) அறிவ/$% இ+த சமய'களK3 ெகாM2க$பட 
ேவ]MC: 
 

• உ'க) !ழ+ைதைய ெபா@$ ப)ளKய/3 இ?+@ அக8<வத8! H0 
நa'க) கல+@ெகா]ட மிக சமpப5திய IEP !I d6ட5தி3, அ3ல@  

• உ'க) !ழ+ைதைய ெபா@$ ப)ளKய/3 இ?+@ அக8<வத8! H0, 
ப)ளK மாவ6ட5தி8! !ைற+தப6சC ப5@ (10) வண/க நா6க\2!) 
(வ/MHைற நா6க) உ6பட) எIதPC. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56176)  

 
 
எBேபாC திABப,- ெசQ1Cத* 8ைறEகBபடாC அ*லC 
ம:EகBபடாC? 

  
ப/0வ?C காரண'க\2காக நa'க) ப)ளK மாவ6ட5தி8! எI5@$[Zவ 
அறிவ/$ைப வழ'க5 தவறினா3, நaதிம0றேமா அ3ல@ வ/சாரைண 
அதிகாDேயா உ'க\2!5 தி?$ப/^ ெசe5@வைத2 !ைற2கேவா ம<2கேவா 
dடா@: 
 

• நa'க) அறிவ/$% வழ'!வைத ப)ளK தM5த@ 
• இ+த நைடHைற$ பா@கா$% அறிவ/$ப/0 நகைல நa'க) ெபறவ/3ைல 

அ3ல@ மாவ6ட5தி8! அறிவ/2க ேவ]Yய அவசியC !றி5@ 
உ'க\2!5 ெதDவ/2க$படவ/3ைல 

• அறிவ/$ைப வழ'!வ@ உ'க) !ழ+ைத2! உட3 jதியான பாதி$ைப 
ஏ8பM5திய/?2!C 

• பY$பறிவ/0ைம ம8<C ஆ'கில5தி3 எIத இயலாைம ஆகியைவ 
அறிவ/$ைப வழ'!வதிலி?+@ உ'கைள5 தM5த@, அ3ல@   

• அறிவ/$ைப வழ'!வ@ உ'க) !ழ+ைத2! கMைமயான உணZ^சி$ 
பாதி$ைப ஏ8பM5திய/?2!C 
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(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
மாநில 3கா- நைட!ைறகJ 
 
 
நா4 எBேபாC மாநில இணEகB HகாைரB பதிO ெசVயலா;? 

 
d6டா6சி அ3ல@ மாநில சிற$%2 க3வ/^ ச6ட'க) அ3ல@ 
ஒI'!Hைறகைள ஒ? ப)ளK மாவ6டC மpறியதாக நa'க) நC%Cேபா@, 
மாநில இண2க$ %காைர$ பதிP ெசOயலாC. உ'க) எI5@$[Zவ %காZ, 
மp<வதாக2 dற$பMC d6டா6சி ம8<C மாநில சிற$%2 க3வ/^ ச6ட'களK3  
!ைற+தப6சC ஒ0ைற2 !றி$ப/ட ேவ]MC. கலிஃேபாZனKயா க3வ/5 
@ைறயா3 (CDE) %காZ ெபற$ப6ட ேததி2! ஒ? வ?ட5தி8! மிகாம3 மpற3 
நிக`+தி?2க ேவ]MC. %காைர$ பதிP ெசOBC ேபா@, நa'க) CDE 2! மாநில 
இண2க$ %காைர$ பதிP ெசOBC அேத ேநர5தி3, %காD0 நகைல ப)ளK 
மாவ6ட5தி8! அn$ப ேவ]MC. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
d6டா6சி ம8<C மாநில சிற$%2 க3வ/^ ச6ட'க) அ3ல@ வ/திHைறகைள 
மp<வதாக2 !8றC சா6ட$பMC %காZக) ப/0வ?C HகவD2! 
அn$ப$படலாC: 
 

கலிேபாZனKயா க3வ/5 @ைற 
சிற$%2 க3வ/$ ப/DP 

நைடHைற பா@கா$%க) பD+@ைர ேசைவ 
1430 N ெத?, u6 2401 

ேச2ரெம]ேடா, CA 95814 
 
d6டா6சி அ3ல@ மாநில சிற$%2 க3வ/^ ச6ட'க) அ3ல@ 
ஒI'!Hைறகளா3  உ&ளட)க*படாத  சி2க3க) சCப+த$ப6ட 
%காZக\2!, உ'க) மாவ6ட5தி0 சீரான %காZ நைடHைறகைள$ பாZ2கPC. 
 
%காைர எcவா< தா2க3 ெசOவ@ எ0ப@ உ6பட, சZ^ைச5 தaZP ப8றிய 
dMத3 தகவ3கைள$ ெபற, சிற$%2 க3வ/$ ப/DP, நைடHைற$ பா@கா$%$ 
பD+@ைர ேசைவைய, (800) 926-0648 எ0ற எ]ண/3 ெதாைலேபசி VலC 
ெதாடZ% ெகா)ளPC; 916-327-3704 இ3 ெதாைலநக3 VலC ெசOயலாC; 
அ3ல@ http://www.cde.ca.gov/sp/se இ3 CDE இைணயதள5ைத$ 
பாZைவய/Mவத0 VலC ெசOயலாC.  
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இ-த அறிவ;6ப;9 பய3பBTத6பXட 
YZ8கIகள23 ெசா#கள[சிய* 

 
ADR   தகரா<2கான மா8<5 தaZP  
 
CFR:  d6டா6சி வ/திHைறகளK0 !றியNM 
 
EC  கலிேபாZனKயா க3வ/ !றியNM 
 
FAPE  இலவச ெபா?5தமான ெபா@2 க3வ/ 
 
IDEA  ஊனH8ேறாZ க3வ/^ ச6டC 
 
IEP  தனK$ப6ட க3வ/5 தி6டC 
 
OAH:  நிZவாக வ/சாரைண அeவலகC 
 
SELPA: சிற$%2 க3வ/ உ)gZ தி6ட$ ப!தி 
 
USC:  அெமD2காவ/0 !றியNM 


