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कार्यविधीको बचािटको सूचना 
अपांगता भएका बालबाशलकाका अशभभािकको अधधकार  

 

 
 

अपांगता भएकाहरुको शिक्षा ऐन (आइडिर्ा), २००४ मा 
संिोधन भएअनुसार, विद्र्ालर्ले बच्चाको मातावपतालाई 
आइडिर्ा र त्र्सको कार्ायन्िर्न तनर्मािलीअन्तगयत 
उपलब्ध कार्यविधीको बचािटको पुरै िर्यन समािेि भएको 
अपांगता सूचना दिनुपनेछ । टेक्सास शिक्षा एजेन्सी (टीईए) 
ले उत्पािन गरेको र्ो िस्तािेज र्ो सूचना आिश्र्कता पुरा 
गनय र अपांगता भएका बालबाशलकाका मातावपतालाई 
आइडिर्ाअन्तगयत उनीहरुको अधधकार बुझ्न सहर्ोग गनयका 
लाधग उत्पािन गररएको हो । 

 
विशेष शशक्षामा कार्यविधीको बचािट 

 

आइडिर्ाअन्तगयत, मातावपता भन्ने िब्िले जैविक 
मातावपता, धमय मातावपता, राज्र् आिश्र्कताले दिएमा 
झड्केलो मातावपता, जैविक िा धमय मातावपताको ठाउँमा 
काम गरररहेको व्र्क्क्त (बाजे बज्र्,ै सौतेनी मातावपता िा 
अन्र् नातिेार), जोसँग बच्चा बस्िछ, बच्चाको कल्र्ार्का 
लाधग बधैातनक रुपमा क्जम्मेिार व्र्क्क्त, िा अधधकारिाप्त 
मातावपता भन्ने बुझझन्छ । शसशमत अंगे्रजी भाषा सीप 
भएको कसैसँग िर्ोग गररएको मौशलक भाषा भन्नाले त्र्ो 
व्र्क्क्तले सामान्र्तर्ााः िर्ोग गने भाषा, जब बदहरो िा 
सुन्न गाह्रो मान्ने व्र्क्क्तका लाधग िर्ोग हँुिा, व्र्क्क्तले 
सामान्र्तर्ााः सञ्चारको माध्र्म मौशलक भाषा हो । 

विद्र्ालर्ले तपाईंलाई र्ो कार्यविधीको बचािटको सूचना 
िस्तािेजको अको ितत तपाईंलाई दिनुपने अिस्थामा बाहेक 
विद्र्ालर् िषयमा एक पल्ट मात्र दिनुपछय ाः मलु्र्ाकंनमा 
िारक्म्भक शसफाररस िा तपाईंको अनुरोधमा, टीइएमा फाइल 
गररउको पदहलो वििेष शिक्षा शिकार्तमा, विद्र्ालर् िषयमा 
िक्रिर्ा सुनुिाई गुनासोको पदहलो म्र्ाि समाप्तीको िाप्तीमा, 
स्थानान्तरर् पररितयन एकीकृत हुने अनुिासनको कारिाही 
गनयका लाधग तनर्यर्, िा तपाईंको अनुरोधमा । 
 

तपाईं र विद्र्ालर्ले भनाय, समीक्षा र समाप्ती (एआरिी) 
सशमततमाफय त तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक कार्यिमको 
बारेमा तनर्यर् गछयन ्। एआरिी सशमततले तपाईंको बच्चा 
वििेष शिक्षा र सम्िक्न्धत सेिाका लाधग र्ोग्र् भए 

नभएको तनधायरर् गछय । एआरिी सशमततले तपाईंको 
बच्चाको व्र्क्क्तगत िैक्षक्षक कार्यिम (आईईपी) विकास, 

समीक्षा र पररमाजयन गछय र तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक 
पिस्थापन तनधायरर् गछय । एआरिी सशमतत र 
आइडिर्ाको भूशमकाको बारेमा अततररक्त जानकारी 
तपाईंको विद्र्ालर्बाट साथी िस्तािेज- मातावपताको 
भनायको मागयिियन, समीक्षा र समाप्ती िक्रिर्ामा उपलब्ध 
हुन्छ । तपाईंले त्र्सलाई र्हा ँपतन हेनय सक्नुहुन्छाः 
http://framework.esc18.net/.  
 

बच्चा भेटाउने 

तनजी विद्र्ालर्मा उपक्स्थत भइरहेका अपागंता भएका 
बालबाशलकासदहत राज्र्मा बशसरहेका सब ैबालबाशलका, 
जो वििेष शिक्षा र सम्िक्न्धत सेिाहरुको आिश्र्कतामा 
छन,् उनीहरुको पदहचान गरी, भेटाएर मुल्र्ाकंन गनुयपछय । 
र्ो िक्रिर्ालाई बच्चा भेटाउने अथायत ्चाइल्ि फाइन्ि 
भतनन्छ । 

पूिय शलखित सचूना 

तपाईंको बच्चाको वििेष शिक्षा आिश्र्कतासम्िन्धी 
विद्र्ालर्को गततविधीबारे शलझखत जानकारी दिने 
अधधकार तपाईंसँग छ ।  

विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई उपलब्ध गराइएको 
पदहचान, मुल्र्ाकंन िा तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक 
पिस्थापन िा तनाःिुल्क उधचत साियजतनक शिक्षा (फेप) 
िुरु गनय िा पररितयन गनुयअतघ पूिय शलझखत सूचना 
दिनुपछय । तपाईंसँग विद्र्ालर्ले पदहचान, मुल्र्ाकंन िा 
तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक पिस्थापन िा तनाःिुल्क उधचत 
साियजतनक शिक्षा (फेप) िुरु गनय िा पररितयन गनय 
अक्स्िकार गनुयअतघ पूिय शलझखत सचूना दिने अधधकार छ 
। विद्र्ालर्ले तपाईं पररितयनमा सहमत भएको िा 
पररितयनका लाधग अनुरोध गरेको भएपतन पूिय शलझखत 
सूचना उपलब्ध गराउनुपछय । 

विद्र्ालर्ले पूिय शलझखत सचूनामा र्ी कुरा समािेि 

http://framework.esc18.net/
http://framework.esc18.net/
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गनुयपछय ाः विद्र्ालर्ले िस्ताि िा अक्स्िकार गनय लागेको 
गततविधीहरुको वििरर्, विद्र्ालर्ले क्रकन गततविधी 
िस्ताि िा अक्स्िकार गरेको छ भन्ने िर्यन, गततविधी 
िस्ताि िा अक्स्िकार गने तनर्यर् गिाय िर्ोग गररएको 
विद्र्ालर्कोित्रे्क मुल्र्ांकन कार्यविधी, जाचँ, रेकिय िा 
ररपोटयको वििरर्, आइडिर्ाको कार्यविधीको 
बचािटअन्तगयतका संरक्षर् भएको कथन, तपाईंले कसरी 
र्ो कार्यविधीको बचािटको सचूनाको ितत िाप्त गनुयहुन्छ 
भन्ने वििरर्, आइडिर्ालाई बुझ्न तपाईंलाई सहर्ोग गने 
व्र्क्क्त िा संस्थाका लाधग सम्पकय  सचूना, तपाईंको 
बच्चाको एआरिी सशमततमा विचार गररएको अन्र् छनोट 
र क्रकन ती छनोटहरु अक्स्िकार गररए भन्ने वििरर्, र 
क्रकन विद्र्ालर्ले गततविधी िस्ताि िा अक्स्िकार गछय 
भन्ने अन्र् कारर्को वििरर् । 

विद्र्ालर्ले तपाईंले छोटो समर्सीमा क्स्िकार गरेको 
अिस्थामा बाहेक कम्तीमा पाचँ विद्र्ालर् दिनअतघ 
तपाईंलाई शलझखत सचूना दिनुपछय ।  

सूचना सामान्र् नागररकले बुझ्ने भाषामा लेझखनुपछय र 
र्दि स्पष्ट रूपमा सम्भि नभएको अिस्थामा बाहेक 
तपाईंको मूल भाषा िा सञ्चारको अन्र् माध्र्ममा 
अनुिाि गनुयपछय ।  

र्दि तपाईंको मूल भाषा िा सञ्चारको अन्र् माध्र्म 
शलझखत भाषा नभएमा, विद्र्ालर्ले सचूनालाई मौझखक िा 
तपाईंले बुझ्ने तपाईंको मूल भाषा िा अन्र् कुनै 
माध्र्मबाट अनुिाि गनुयपछय । विद्र्ालर्सगँ र्सो 
गररएको िेखाउने शलझखत िमार् हुनुपछय । 

र्दि, विद्र्ालर्ले जुनसकैु समर्मा तपाईंको बच्चासँग 
सम्िक्न्धत वििेष शिक्षा र सेिाहरु ििान गनय िुरु गछय 
भने, तपाईंले सेिाका लाधग तपाईंको क्स्िकृतत क्रफताय 
शलनुभर्ो भने, विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई वििेष 
शिक्षा र सम्िक्न्धत सेिाहरु ििान गनय तनरन्तरता 
दिनुहँुिैन । सेिा तनरन्तरता रोक्न, विद्र्ालर्ले तपाईंलाई 
पूिय शलझखत सचूना दिनुपछय । अपांगता भएका 
बालबाशलकाको मातावपताले विद्र्ालर्ले विकल्प उपलब्ध 
गराएमा विद्रु्तीर् पत्र (इमेल) माफय त शलझखत सचूनाहरु 
िाप्त गने विकल्प छान्न सक्छन ्। 

मातावपताको स्विकृतत 

विद्र्ालर्ले तनक्श्चत कामहरु गनुयअतघ तपाईंको सूधचत 
क्स्िकृतत िाप्त गनुयपछय । तपाईंको सूधचत क्स्िकृतत 
भन्नालेाः तपाईंले तपाईंको मौशलक भाषा, िा सञ्चारको 
अन्र् माध्र्ममा तपाईंको अनुमतत माग गरेको 
गततविधीसँग सम्िक्न्धत सब ैसचूना, तपाईंले तपाईंको 
अनुमतत माधगएको क्रिर्ाकलापबारे बुझ्नुहुन्छ र शलझखत 
रुपमा सहमत हुनुहुन्छ र शलझखत क्स्िकृततले 
गततविधीलाई िर्यन गछय र खुलासा हुने र कसलाई हुने 
भन्ने जुनसकैु रेकियलाई पतन सूचीकृत गछय , र तपाईंले 
क्स्िकृतत दिने स्िेक्च्छक हो र जुनसुकै समर्मा क्रफताय 
दिन सक्नुहुन्छ । र्दि तपाईंले वििेष शिक्षा िा 
सम्िक्न्धत सेिाहरुको जारी िािधानका लाधग तपाईंको 
क्स्िकृतत क्रफताय शलन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्र्सो 
शलझखत रुपमा गनुयपछय । र्दि तपाईंले क्स्िकृतत दिनुहुन्छ 
र त्र्सपतछ क्रफताय शलनुहुन्छ भने, तपाईंको क्रफती 
पूियव्र्ापी हँुिैन । 

विद्र्ालर्ले मातावपताको क्स्िकृतत शलन उधचत िर्ासको, 
कागजात कार्म गनुयपछय ।  

कागजातमा विद्र्ालर्ले अनुमतत शलन गरेको िर्ासको 
रेकिय जस्त ैटेशलफोन रेकिय, पत्राचारको िततशलपी र 
तपाईंको घर िा रोजगारको स्थानमा गररएको भ्रमर्को 
विस्ततृ रेकिय समािेि हुनुपछय । 

♦ िारस्भभक मुलर्ाांकन– तपाईंको बच्चाले 
आइडिर्ाअन्तगयत अपांगता भएको बच्चाको रुपमा र्ोग्र् 
हुने नहुने िारक्म्भक मुल्र्ाकंन गनुयअतघ, विद्र्ालर्ले 
तपाईंलाई िस्तावित मुल्र्ांकनको शलझखत सचूना दिई 
तपाईंको सूधचत क्स्िकृतत शलनुपछय । विद्र्ालर्ले 
िारक्म्भक मुल्र्ांकनका लाधग तपाईंको क्स्िकृतत िाप्त 
गनय उधचत िर्ास गनुयपछय । िारक्म्भक मुल्र्ांकनका 
लाधग तपाईंको क्स्िकृततले तपाईंले तपाईंको बच्चालाई 
वििेष शिक्षा सेिा दिनका लाधग पतन क्स्िकृतत 
दिनुभएको ठातनिैंन । र्दि तपाईंको बच्चा राज्र्को िािय 
भएको र तपाईंसँग बशसरहेको छैन भने, विद्र्ालर्ले 
तपाईंलाई भेटाउन नसकेमा िा र्दि अिालती 
आिेिद्िारा तपाईंको मातावपता अधधकार समाप्त 
गररएको िा अन्र् कसैलाई दिइएको भएमा तपाईंको 
क्स्िकृतत शलनुपिैन ।  

♦ िारस्भभक सेिाहरु– तपाईंको बच्चालाई पदहलो पल्ट 
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वििेष शिक्षा सेिा ििान गनय पतन विद्र्ालर्लाई तपाईंको 
सूधचत क्स्िकृतत चादहन्छ । र्दि तपाईंले िुरूिाती सेिाका 
लाधग तपाईंको क्स्िकृतत दिन गररएको अनुरोधलाई 
सम्बोधन गनुयभएन, तपाईंको क्स्िकृतत दिन अक्स्िकार 
गनुयभर्ो भने, िा तपाईंको क्स्िकृतत दिएर पतछ शलझखत 
रुपमा क्स्िकृतत क्रफताय शलनुभर्ो भने, विद्र्ालर् फेप 
उपलब्ध गराउने आिश्र्कताबाट उल्लंघन हँुिैन र एआरिी 
सशमतत बठैक आर्ोजना गनुयपने िा तपाईंको बच्चाका 
लाधग आईईपी विकास गनुयपने हँुिैन । 

♦ पुनमुयलर्ाांकन– विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चाको 
पुनमुयल्र्ाकंन गनय तपाईंको क्स्िकृतत िाप्त गनुयपछय नत्रभने 
र्सले तपाईंको क्स्िकृतत िाप्त गनय उधचत मापन शलएको 
र तपाईं जिाफ दिन असफल भएको िेखाउन सक्छ । 

♦ बदर गररने कार्यविधीहरु– र्दि तपाईंको बच्चा 
साियजतनक विद्र्ालर्मा भनाय भएको छ र तपाईंले 
िारक्म्भक मुल्र्ांकन िा पुनमुयल्र्ाकंनका लाधग क्स्िकृतत 
दिन अक्स्िकार गरेमा, विद्र्ालर्ले मध्र्स्थता िा बाकँी 
िक्रिर्ा सुनुिाइ कार्यविधीको िर्ोग गरी तपाईंको बच्चाको 
मुल्र्ाकंन िा पुनमुयल्र्ाकंन गनुयपिैन । बाकँी िक्रिर्ा 
सुनुिाई अधधकृतले विद्र्ालर्लाई तपाईंको क्स्िकृततविना 
तपाईंको बच्चाको मुल्र्ाकंन गनय आिेि दिन सक्छ, 

सुनुिाई अधधकृतले तपाईंको क्स्िकृततविना तपाईंको 
बच्चालाई वििषे शिक्षा सेिाहरु उपलब्ध गराउन आिेि 
दिन सक्िैन । 

र्दि तपाईंले तपाईंको बच्चालाई िुरुमा सेिा िाप्त गनय 
क्स्िकृतत दिनुभर्ो र विद्र्ालर्ले सेिा ििान गनय 
थालेपतछ शलझखत रुपमा सेिाको जारी िािधानलाई क्रफताय 
शलनुभर्ो भने, विद्र्ालर्ले सेिा जारी राख्न तपाईंको 
सहमतत शलन मध्र्स्थता िा सुनुिाई अधधकृतको आिेि 
िाप्त गनय बाँकी िक्रिर्ा कार्यविधीको िर्ोग नगनय सक्छ। 

तपाईंको बच्चाको मुल्र्ाकंन िा पुनमुयल्र्ांकन िा तपाईंको 
बच्चाले जाचँ दििा ँिा सब ैबच्चाका लाधग मातावपताको 
क्स्िकृतत चादहने अन्र् मलु्र्ाकंनको भागको रूपमा 
विद्र्ालर्ले विद्र्ामान िाटा समीक्षा गनुयअतघ तपाईंको 
क्स्िकृतत चादहिैंन । एक सेिाका लाधग तपाईंको 
अक्स्िकृततलाई विद्र्ालर्ले तपाईं िा तपाईंको बच्चाको 
अन्र् सेिा, लाभ, िा क्रिर्ाकलापलाई अक्स्िकर गनय 
िर्ोग गनेछैन ।वितन्त्र शैक्षक्षक मुलर्ाांकन 

र्दि तपाईं विद्र्ालर्ले उपलब्ध गराएको मुल्र्ांकनसँग 
असहमत हुनुभर्ो भने, तपाईंसँग विद्र्ालर्मा काम 
नगने कसबैाट साियजतनक खचयमा तपाईंको बच्चाको 
मुल्र्ाकंन गनय अनुरोध गनय पाउने अधधकार छ । 
साियजतनक खचय भन्नाले विद्र्ालर्ले मुल्र्ाकंनको पुरै 
खचय बेहोछय िा मुल्र्ाकंन तपाईंका लाधग तनाःिुल्क 
उपलब्ध गराइने कुरा सुतनक्श्चत गछय । स्ितन्त्र िैक्षक्षक 
मुल्र्ाकंन (आईईई) विद्र्ालर्ले रोजगार नदिएको र्ोग्र् 
व्र्क्क्तले सञ्चालन गने मलु्र्ांकन हो । जब तपाईंले 
आईईई माग्नुहुन्छ, विद्र्ालर्ले तपाईंलाई र्सको 
मुल्र्ाकंन मापिण्ि र कहा ँआईईई िाप्त गने भनी 
जानकारी दिनुपछय ।  

विद्र्ालर्ले तपाईंलाई तपाईं क्रकन र्सको मलु्र्ाकंनमा 
असहमत हुनुभर्ो भनी सोध्न सक्छ, तर विद्र्ालर्ले 
तपाईंलाई तपाईंको असहमतत िर्यन गनय भनेर आईईईमा 
अनुधचत दिलाई िा अक्स्िकृततगनय सक्िैन । तपाईंलाई 
तपाईंको असहमतत रहेको हरेक समर्मा विद्र्ालर्ले 
गने मुल्र्ांकनको साियजतनक खचयमा एक आईईईको मात्र 
सुविधा हुन्छ । र्दि तपाईंले विद्र्ालर्लाई आईईईका 
लाधग अनुरोध गनुयहुन्छ भने, विद्र्ालर्ले र्सका लाधग 
भुक्तानी गनुयपछय िा र्सको मुल्र्ाकंन उपरु्क्त छ भनी 
िेखाउन अनािश्र्क दिलाईविना बाकँी िक्रिर्ा सुनुिाई 
अनुरोध गनुयपछय । 

♦ आईईई मापदण्ि– र्दि आईईई साियजतनक खचयमा 
भएमा, मुल्र्ांकनको स्थान र मुल्र्ाकंनकतायको 
र्ोग्र्तासदहतमलु्र्ाकंन गररने मापिण्ि विद्र्ालर्ले 
मुल्र्ाकंनको िुरुिात गिाय विद्र्ालर्ले िर्ोग गरेको 
मापिण्ि नै हुनुपछय (ती मापिण्िहरु तपाईंको आईईई 
गने अधधकारसगँ क्स्थर रहेसम्म) । माधथ उल्लेख 
गररएका मापिण्िबाहेक, विद्र्ालर्ले साियजतनक खचयमा 
आईईई िाप्त गनेसँग सम्िक्न्धत अिस्था िा समर्सीमा 
लाद्नेछैन । 

♦ सुनुिाई अधधकारी तनधायरण– र्दि विद्र्ालर्ले बाँकी 
िक्रिर्ा सुनुिाई अनुरोध गछय र सुनुिाई अधधकारीले 
विद्र्ालर्को मलु्र्ाकंन उधचत छ िा तपाईंले िाप्त 
गरेको आईईईले विद्र्ालर्को आईईई मापिण्ि पुरा गिैन 
भने, विद्र्ालर्ले आईईईका लाधग भकु्तानी गनुयपिैन । 

♦ तनजी िचयमा आईईई– तपाईंसँग सधै आफ्नो खचयमा 
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आईईई िाप्त गने अधधकार छ । जसले खचय भुक्तानी 
गरेपतन, विद्र्ालर्ले आईईई विद्र्ालर्को मापिण्ि पुरा 
गरेमा तपाईंको बच्चालाई फेम उपलब्ध गराउने जुनसुकै 
तनर्यर्मा आईईई विचार गनुयपछय । तपाईंले बाँकी िक्रिर्ा 
सुनुिाईमा आईईईलाई िमार्को रुपमा िस्तुत गनय 
सक्नुहुन्छ । 

♦ सुनुिाई अधधकारीले आदेश ददएको आईईई– र्दि कुनै 
सुनुिाई अधधकारीले आईईईलाई बाकँी िक्रिर्ा सुनुिाईको 
भागको रुपमा आिेि दिन्छ भने, विद्र्ालर्ले त्र्सको 
भुक्तानी गनुयपछय । 

अनुशासन कार्यविधीहरु 

र्दि तपाईंको बच्चाले विद्र्ालर्को आचारसंदहता उल्लंघन 
गछय भने, र्दि विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई उसको 
अदहलेको अिक्स्थततबाट हटाउँछ र हटाउनाले अिक्स्थतत 
िक्रिर्ा (अिक्स्थततमा पररितयन हेनुयहोस)् मा पररितयन 
ल्र्ाउँछ भने विद्र्ालर्ले तनक्श्चत अनुिासन 
कार्यविधीहरुको पालना गनुयपछय । 

♦ एक समर्मा विद्र्ालर्बाट १० ददन िा कम हटाउने– 
र्दि तपाईंको बच्चाले विद्र्ालर्को आचारसंदहताको 
उल्लंघन गछय भने, विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई एक 
विद्र्ालर् िषयमा १० विद्र्ालर् दिन िा कमका लाधग 
हटाउन सक्छ, र्ो अपांगता नभएका बालबाशलकाहरुलाई 
अनुिासनका लाधग पतन गछय । विद्र्ालर्ले अपांगता 
नभएका बालबाशलकालाई सेिाहरु उपलब्ध गराइएको 
अिस्थामा बाहेक र्ो छोटो समर्का लाधग हटाउँिा िैक्षक्षक 
सेिाहरु उपलब्ध गराउनुपिैन । र्दि विद्र्ालर्ले तपाईंको 
बच्चालाई तनलम्बन गने छान्छ भने, राज्र् ऐनअन्तगयत, 

तनलम्बन तीन विद्र्ालर् दिनभन्िा लामो हुनुहँुिैन । 

र्दि तपाईंको बच्चा विद्र्ालर् िषयमा १० दिनभन्िा लामो 
समर्का लाधग उसको अदहलेको अिक्स्थततबाट हटाइर्ो 
भने, तपाईंको बच्चासँग हटाएको िशमक दिनमाथप 
अधधकार हुन्छ । र्दि िशमक हटाइएको १० तनरन्तर 
विद्र्ालर् दिनका लाधग अिक्स्थततको पररितयन 
(अिक्स्थततमा पररितयन हेनुयहोस)् होइन भने, विद्र्ालर् 
व्र्क्क्तले तपाईंको बच्चाको कम्तीमा एक जना 
शिक्षकसँगको परामियमा बच्चालाई सामान्र् शिक्षा 
पाठ्र्िममा सहभाधग हुन जारी राख्न दिने कुन सेिा 

आिश्र्क छ भनी तनधायरर् गनुयपछय , र्द्र्पी अको 
सेदटङमा, र बच्चाको आईईपीमा कार्म गररएको लक्ष्र् 
पुरा गने तफय को िगततमा हुनुपछय। 

♦ अिस्विततको पररितयन– र्दि हटाइएको समर् १० 
तनरन्तर विद्र्ालर् दिन भएमा िा सब ैजोड्िा एक िाचँा 
बन्ने १० विद्र्ालर् दिनभन्िा बिी हुने छोटो हटाइएको 
समर्को लहर भएमा तपाईंको बच्चाको अिक्स्थतत 
पररितयन हुन्छ । हटाइने िाँचा भए नभएको तनधायरर् 
गिाय, विद्र्ालर्ले बच्चाको व्र्िहार पदहले हटाउने बेलामा 
भएका लहरहरुको जस्त ैछ की छैन, र हरेक हटाइको 
अिधी, बच्चालाई हटाइएको समर्को मात्रा र एकिेझख 
अको हटाइ कक्त्तको चाँिो छ भन्ने जस्ता कारर्मा पतन 
ध्र्ान दिनुपछय । 

हटाइको िाचँाले पाने अिक्स्थततमा पररितयन विद्र्ालर्ले 
अिस्थाअनुसार तनधायरर् गनुयपछय , र र्दि चुनौती भएमा 
बाँकी िक्रिर्ा र कानूनी कार्यविधीद्िारा समीक्षा गनुयपछय। 

आचारसंदहताको उल्लंघनका कारर् तपाईंको बच्चाको 
अिक्स्थतत पररितयन गने तनर्यर् गररएको शमततमा, 
विद्र्ालर्ले तपाईंलाई त्र्ो तनर्यर्बारे जानकारी 
गराउनुपछय र र्ो कार्यविधीको बचािटको सचूना उपलब्ध 
गराउनुपछय । आचारसंदहताको उल्लंघनका कारर् तपाईंको 
बच्चाको अिक्स्थतत पररितयन गने कुनै तनर्यर्को १० 
विद्र्ालर् दिनशभत्र, विद्र्ालर्, तपाईं र एआरिी सशमतत 
(तपाईं र विद्र्ालर्ले तनधायरर् गरेको) का सान्िशभयक 
सिस्र्हरुले ििियन तनधायरर् समीक्षा (एमिीआर) 
सम्पन्न गनुयपछय । 

एमिीआर सञ्चालन गिाय, सिस्र्हरुले बच्चाको आईईपी, 
कुनै शिक्षकको अिलोकन, र तपाईंले उपलब्ध गराएको 
अन्र् कुनै सान्िशभयक जानकारीसदहत तपाईंको बच्चाको 
फाइलमा भएको सब ैसान्िशभयक जानकारीको समीक्षा 
गनुयपछय । सिस्र्हरुले तपाईंको बच्चाको व्र्िहार 
विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चाको आईईपी कार्ायन्िर्न गनय 
नसकेको ित्र्क्ष कारर् हो िा बच्चाको व्र्िहार तपाईंको 
बच्चाको अपांगताको सम्िन्धमा ित्र्क्ष र ठोस 
सम्िन्धले भएको हो भन्ने तनधायरर् गछयन ्। र्दि 
सिस्र्हरुले र्ीमध्रे् कुनै अिस्था लागु हुने ठानेमा, 
तपाईंको बच्चाको व्र्िहार तपाईंको बच्चाको अपांगताको 
ििियनको रुपमा शलइनुपछय । 
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♦ जि व्र्िहार िदशयन हो– र्दि तपाईंको बच्चाको 
व्र्िहार उसको अपांगताको ििियन हो भने, एआरिी 
सशमततलेाः र्ो अिक्स्थततको पररितयनको नतीजामा नभएको 
व्र्िहारभन्िा अगाडि सञ्चालन गररएको, र तपाईंको 
बच्चाको व्र्िहारमुखी सहकार्य र्ोजना (बीआईपी) 
कार्ायन्िर्न गररएको अिस्थामा बाहेक कार्ायत्मक 
व्र्िहारमुखी जाँच (एफबीए) सञ्चालन गनुयपछय । जहा ँ
बीआईपी पदहले नै विकास गररएको हुन्छ, एआरिी 
सशमततले बीआईपी समीक्षा गनपैछए र व्र्िहार सम्बोधन 
गनय आिश्र्कताअनुसार पररमाजयन गनुयपछय । र्दि 
तपाईंको बच्चाको व्र्िहार विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चाको 
आईईपी कार्ायन्िर्न गनय असफल भएको कारर्को ित्र्क्ष 
नतीजा भएमा, विद्र्ालर्ले ती कमजोरीको उपचारका 
लाधग तत्काल चरर् िुरु गनुयपछय । अन्तमा, तल उल्लेख 
गररएका वििेष अिस्थामा बाहेक, एआरिीले तपाईंको 
बच्चालाई हटाइएको ठाउँबाट अिक्स्थततमा फकायउनुपछय र 
विद्र्ालर्ले बीआईपीको पररमाजयनको भागको रुपमा 
अिक्स्थततको पररितयनमा सहमत हुनुपछय । 

♦ विशेष अिविाहरु– विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई एक 
अन्तररम िैकक्ल्पक िैक्षक्षक सेदटङ (आईएईएस) मा ४५ 
दिनसम्म तपाईंको बच्चाको व्र्िहार अपांगताको ििियन 
तनधायरर् भएपतन िा नभएपतन हटाउन सक्छ, र्दि 
तपाईको बच्चााः विद्र्ालर्, विद्र्ालर्को हाता िा 
विद्र्ालर्को कार्यिममा हततर्ार लैजान्छ िा तनर्न्त्रर्मा 
राख्छ भने, विद्र्ालर्, विद्र्ालर्को हाता िा विद्र्ालर्को 
कार्यिममा अिधै लागु पिाथय िर्ोग िा तनर्न्त्रर् गछय 
भने, िा तनर्क्न्त्रत सामग्रीको विक्रि गछय िा विक्रिलाई 
संर्ोजन गछय भने, िा विद्र्ालर्, विद्र्ालर्को हाता िा 
विद्र्ालर्को कार्यिममा अको व्र्क्क्तलाई गम्भीर रुपमा 
िारररीक चोटपटक लगाउँछ भने । 

♦ जब तपाईंको बच्चाको व्र्िहार िदशयन होइन– जब 
तपाईंको बच्चाको व्र्िहार अपांगताको ििियन होइन भने, 

तपाईंको बच्चालाई तनरन्तर फेप िाप्त 
गरररहनेबाहेकअपांगता नभएका बच्चासरह उही व्र्िहार र 
उही समर्मा अनुिाशसत बनाउन सक्रकन्छ । 

♦ बकैस्लपक सेदटङ– र्दि तपाईंको बच्चा उसको अदहलेको 
स्थानबाट वििषे अिस्थाका कारर्ले िा तपाईंको बच्चाको 
अपांगता ििियन नहुने व्र्िहारले हटाइर्ो भने, आईएईएस 

तपाईंको बच्चाको एआरिी सशमततले तनधायरर् गनुयपछय । 
तपाईंको बच्चाले फेप िाप्त गनय जरुरी भए जसरी 
िैक्षक्षक सेिाहरु िाप्त जारी राख्नेछ । सेिाहरुले तपाईंको 
बच्चालाई सामान्र् िैक्षक्षक पाठ्र्िममा सहभागी हुन 
जारी राख्न सक्षम गराउनुपनेछ, र्द्र्पी त्र्ो आईईपीमा 
कार्म गररएको लक्ष्र् पुरा गने िगतततफय  हुनुपनेछ । 
तपाईंको बच्चाले उधचत एफबीए, व्र्िहारात्मक सहकार्य 
सेिाहरु र पररमाजयनहरु िाप्त गनुयपनेछ जुन व्र्िहार 
सम्बोधन गनय डिजाइन गररएका हुन ्जसले गिाय र्ो 
िोहोररिैंन । 

♦ विकशसत बााँकी िक्रिर्ा सुनुिाई– र्दि तपाई 
अनुिासनात्मक अिक्स्थतत िा ििियन तनधायरर्सम्िन्धी 
कुनै तनर्यर्मा असहमत हुनुभर्ो भने, तपाईंसँग विकशसत 
बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाई अनुरोध गने अधधकार छ । साथै, 
र्दि विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई अदहलेको उनीहरुको 
अिक्स्थततमा राख्िा तपाई.को बच्चा िा अन्र्लाई 
चोटपटक लाग्छ भन्ने ठानेमा, विद्र्ालर्ले विकशसत 
बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाई अनुरोध गनय सक्छ । सुनुिाई 
अनुरोध गररएको शमततले २० विद्र्ालर् दिनशभत्र गनुयपछय 
। सुनुिाई अधधकारीले सुनुिाईको १० विद्र्ालर् दिनशभत्र 
तनर्यर् गररसक्नुपछय । तपाईं र विद्र्ालर् सहमत भएको 
अिस्थामा बाहेक, सुनुिाई अधधकारीले तनर्यर् गनुयअतघ िा 
बच्चाको आईएईएस अिक्स्थततको म्र्ाि समाप्त 
नहँुिासम्म, जुन पदहले हुन्छ, तपाईंको बच्चा 
आईएईएसमा हुनुपछय ।  

जि विद्र्ालर्ले विकशसत बाकँी िक्रिर्ा सुनुिाई अनुरोध 
गछय , तपाईंको बच्चाको आईइपी अिक्स्थततले तपाईंको 
बच्चा िा अन्र्लाई चोटपटक लाग्न सक्ने अिस्था 
भएमा सुनुिाई अधधकृतले ४५ विद्र्ालर् दिनसम्म 
उपरु्क्त आईएईएसमा तनरन्तर अिक्स्थततको आिेि दिन 
सक्छ । र्दि तपाईंको बच्चा उसको अपांगताको 
ििियनका कारर्ले भएमा पतन सुनुिाई अधधकारीले 
आईएईएस अिक्स्थततको आिेि दिन सक्छ । िकैक्ल्पक 
रुपमा, सुनुिाई अधधकारीले तपाईंको बच्चा हटाइएको 
अिक्स्थततमा फकायउने तनर्यर् पतन गनय सक्छ । 

♦ विशेष शशक्षाका लाधग र्ोग्न नठातनएका 
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बालबाशलकाका लाधग बचािट– र्दि विद्र्ालर्लाई 
अनुिासनात्मक कारिाही गनुयपने व्र्िहारअतघ तपाईंको 
बच्चा अपांग भएको थाहा भएमा, तपाईंको बच्चाले 
आइडिर्ाअन्तगयत अपांग बच्चाले पाउने सब ैअधधकार र 
बचािट िाप्त गियछ । विद्र्ालर्लाई पदहले नै ज्ञान 
भएको मातननेछ र्दिाः तपाईंले ििासक िा शिक्षकलाई 
बच्चा वििेष शिक्षा र सम्िक्न्धत सेिाहरुको खाँचोमा छ 
भनी शलझखत रुपमा चासो व्र्क्त गनुयभएको धथर्ो, 
आइडिर्ाअनुसार तपाईंले बच्चाको मुल्र्ांकन अनुरोध 
गनुयभएको धथर्ो, िा बच्चाको शिक्षक िा अन्र् विद्र्ालर् 
व्र्क्क्तले बच्चाले िेखाएको व्र्िहारको िाचँाको बारेमा 
तनक्श्चत चासोहरु शसधै वििेष शिक्षा तनिेिक िा अन्र् 
सुपररिेक्षक व्र्क्क्तलाई जानकारी गराउनुभएको धथर्ो । 
विद्र्ालर्लाई पदहले नै ज्ञान नभएको मातननेछ र्दिाः 
तपाईंले आइडिर्ा मुल्र्ाकंनका लाधग क्स्िकृतत अक्स्िकार 
गनुयभएको धथर्ो, र्दि तपाईंले तपाईंको बच्चासम्िन्धी 
आइडिर्ा सेिा अक्स्िकार गनुयभएको धथर्ो, िा तपाईंको 
बच्चा वििेष शिक्षा सेिाका लाधग र्ोग्र् नहुने गरी 
मुल्र्ाकंन िा तनर्यर् गररएको धथर्ो ।  

र्दि तपाईंले िुरुमा सेिाका लाधग तपाईंको क्स्िकृतत दिएर 
विद्र्ालर्ले सेिा दिन थालेपतछ सेिा तनरन्तर गने 
विषर्मा शलझखत रुपमा तपाईंको क्स्िकृतत क्रफताय शलनुको 
छ भने, तपाईंले आइडिर्ा सेिा अक्स्िकार गनुयभर्ो, र 
तपाईंको बच्चालाई अपांगता नभएका बालबाशलकालाई 
लागु हुने अनुिासनात्मक मापन लागु गररनेछ र आइडिर्ा 
संरक्षर्को सुविधा ििान गररनेछैन ।  

र्दि तपाईंले तपाईंको बच्चा अनुिासनात्मक मापनमा 
रहेको समर् अिधीमा िारक्म्भक मुल्र्ाकंन अनुरोध 
गनुयभर्ो भने, मुल्र्ाकंन द्रतु गततमा सञ्चालन गनुयपछय । 
मुल्र्ाकंन पुरा नहँुिासम्म, तपाईंको बच्चा विद्र्ालर् 
अधधकारीले तनधायरर् गरेको िैक्षक्षक अिक्स्थततमा रहन्छ, 

जसमा िैक्षक्षक सेिाविना तनलम्बन िा हटाइने समािेि 
हुन सक्छ । 

♦ कानून जोि र न्त्र्ातर्क अधधकारीहरुकहााँ शसफाररस र 
कारिाही– आइडिर्ाले विद्र्ालर्लाई अपांगता 
भएकोबच्चाले गरेको अपराधलाई उधचत अधधकारीकहा ँ
उजुरी गनय िा अपांगता भएको बच्चाले गरेको अपराधलाई 
संघीर् िा राज्र् कानूनको िर्ोग गरी राज्र् कानून जोि 

र कानूनी अधधकारीहरुलाई उनीहरुको क्जम्मेिारी बहन 
गनयबाट रोक्न सक्िैन । र्दि विद्र्ालर्ले अपांगता 
भएको बच्चाले गरेको अपराधको उजुरी गरेमा, 
विद्र्ालर्ले बच्चाको वििेष शिक्षा र अनुिासनात्मक 
रेकियको िततशलपी विद्र्ालर्ले अपराधको रुपमा उजुरी 
गरेको अधधकारीलाई विचार गनयका लाधग उपलब्ध 
गराएको तनक्श्चत गनुयपछय , तथापी, ती रेकियहरु पाररिाररक 
िैक्षक्षक अधधकार र गोपनीर्ता ऐन (फेिाले) अनुमतत 
दिएको हिसम्म मात्र दिनुपछय ।  

शैक्षक्षक रेकियहरु 

♦ मातावपतालाई सूचना– टीईएले र्ीसदहत व्र्क्क्तगत 
पदहचान हनुने जानकारीको गोपनीर्ताको बारेमा 
मातावपतालाई पूर्य रुपमा जानकारी दिनु पर्ायप्त हुने 
सूचना दिनुपछय ाः राज्र्मा रहेका विशभन्न जनसंख्र्ा 
समूहका मौशलक भाषाहरुमा सूचना दिने हिसम्मको 
वििरर्, व्र्क्क्तगत पदहचानर्ोग्र् सचूना कार्म गररएको 
बालबाशलकाको वििरर्, माधगएको सचूनाको िकार, 
राज्र्ले सचूना संकलन गनय िर्ोग गने विधी, सूचना 
संकलन गने स्रोतसदहत, र सचूनाबाट बनाइने िर्ोग, 

भण्िारर्, तेस्रो पक्षमा खुलासा, तनरन्तरता, र व्र्क्क्तगत 
पदहचानर्ोग्र् जानकारी नष्ट गनय पालना गनुयपने 
सहभागी हुने एजेन्सीहरुको नीतत र कार्यविधीको सारांि, 

र ३४ संघीर् तनर्मािलीको संदहता (सीएफआर) भाग ९९ 
मा फेपाय र र्सका कार्ायन्िर्न तनर्मािलीअन्तगयतका 
अधधकारसदहत र्ो सूचनासम्िक्न्ध मातावपता र 
बालबाशलकाको सब ैअधधकारको वििरर् । व्र्क्क्तगत 
रुपमा पदहचान हुने सचूनामा र्ी समािेि हुन्छना्ः 
तपाईंको बच्चाको नाम, मातावपताको रुपमा तपाईंको 
नाम, िा अको पररिारको सिस्र्को नाम, तपाईंको 
ठेगाना, व्र्क्क्तगत पररचार्क (जस्तैाः सामाक्जक सुरक्षा 
नम्बर), िा उधचत तनक्श्चततासँग तपाईंको बच्चालाई 
पदहचान गनय सम्भि हुने वििेषताहरुको सचूी । 

कुनै िमुख बच्चा भेटाउ गततविधी अतघ, सूचना पत्रत्रका 
िा अन्र् सञ्चारमाध्र्म, िा िबैुमा वििेष शिक्षा र 
सम्िक्न्धत सेिाको आिश्र्कतामा रहेका बालबाशलका 
भेटाउन, पदहचान गनय र मुल्र्ांकन गनय राज्र्भरका 
मातावपतालाई जानकारी दिन पर्ायप्त सकुय लेसन हुने गरी 
िकािन िा िसारर् गनुयपछय । 
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♦ बचािट र नष्ट– विद्र्ालर्ले बच्चाको रेकियको 
गोपनीर्ता संकलन, भण्िारर्, खुलासा र नष्ट चरर्मा 
संरक्षर् गनुयपछय । िैक्षक्षक रेकियहरु भन्नाले िैक्षक्षक 
रेकियको ३४ सीएफआर भाग ९९ मा िैक्षक्षक रेकियको 
पररभाषाअन्तगयत उल्लेख गररएका रेकियहरुको िकार 
बुझझनेछ ।  

विद्र्ालर्ले तपाईंलाई तपाईंको बच्चालाई िैक्षक्षक सेिा 
उपलब्ध गराउन बच्चाको रेकियमा रहेका सचूना कदहलेिेझख 
नचादहने भनी जानकारी गराउनुपछय । तपाईंको 
अनुरोधमानाम, ठेगाना, फोन नम्िर, गे्रि, उपक्स्थतत रेकिय, 
उपक्स्थत कक्षा, पुरा गररएको गे्रि तह र पुरा गरेको 
िषयबाहेकका जानकारी नष्ट गनुयपछय । नष्ट भन्नाले 
भौततक नष्ट िा सचूनाबाट व्र्क्क्तगत पररचार्क हटाउने 
बुझझन्छ जसले गिाय सचूना व्र्क्क्तगत पदहचानर्ोग्र् हुने 
गरी उपलब्ध हँुिैन ।   

♦ िकार र विानहरु– तपाईंसँग विद्र्ालर्ले सकंलन, 

कार्म र िर्ोग गरेकोिैक्षक्षक रेकियहरुको िकार र स्थानको 
सूची अनुरोध र िाप्त गने अधधकार छ । 

♦ पहुाँच र समर्रेिाहरु– तपाईंसँग वििेष शिक्षासम्िन्धी 
भागहरु सदहत तपाईंको बच्चाको सम्पूर्य िैक्षक्षक रेकियको 
समीक्षा गने अधधकार छ । विद्र्ालर्लेतपाईंसँग िचशलत 
राज्र् कानून तनर्मनमा अशभभािकत्ि, छुदिएको, र 
सम्िन्धविच्छेिका कारर् अधधकार नभएको भतनएको 
अिस्थामातपाईंसँग तपाईंको बच्चासम्िन्धी रेकियहरु 
खोज्ने र समीक्षा गने अधधकार भएको पूिायनुमान गनेछ । 
तपाईंले तपाईंको बच्चाको रेकिय हेनय अन्र् कसैलाई 
अनुमतत दिन पतन सक्नुहुनेछ । जि तपाईंले रेकिय 
समीक्षा गनय भन्नुहुन्छ, विद्र्ालर्ले त्र्सलाई अनािश्र्क 
दिलाईविना र एआरिी सशमतत बठैक िा कुनै बाकँी 
िक्रिर्ा सुनुिाई िा समाधान सत्र अगाडि नै उपलब्ध 
गराउनुपछय , र कुनै पतन अिस्थामा ४५ दिनभन्िा पतछ 
हुनुहँुिैन ।  

♦ एकभन्त्दा धेरै बच्चाको जानकारी– र्दि कुनै िैक्षक्षक 
रेकियले एकभन्िा धेरै बच्चाको बारेमा जानकारी दिन्छ 
भने, तपाईंसँग तपाईंको बच्चाको बारेमा मात्र जानकारी 
खोज्ने र समीक्षा गने िा त्र्ो तनक्श्चत जानकारीको बारेमा 
सूधचत हुने अधधकार छ । 

♦ वपष्टता, िततशलपी, र शुलकहरु– र्दि तपाईंले सोधेमा, 
विद्र्ालर्ले कारर्शभत्र रेकियहरुको िर्यन र व्र्ाख्र्ा 
गनुयपछय । र्दि तपाईंले रेकियहरु खोज्ने र समीक्ष गने 
उपार् िततशलपी मात्र भएमा विद्र्ालर्ले तपाईंलाई 
िततशलपीहरु पतन दिनुपछय । विद्र्ालर्ले तपाईंको 
बच्चाको बारेमा कुनै िैक्षक्षक रेकिय खोज्न िा तान्नका 
लाधग िुल्क शलनेछैन । तथापी, र्दि िुल्कले तपाईंलाई 
रेकियहरु खोज्न र समीक्षा गनय राख्न सक्िैन भने, 

िततशलपी बनाएको िुल्क भने शलन सक्छ । 

♦ अन्त्र्द्िारा पहुाँच– फेिाले विद्र्ालर् अधधकारीसदहत 
तनक्श्चत व्र्क्क्तहरुलाई तपाईंको क्स्िकृततविना तपाईंको 
बच्चाको रेकिय हेनय अनुमतत दिन्छ । अन्र्था, अन्र् 
व्र्क्क्तहरुलाई व्र्क्क्त पदहचान हुने जानकारी खुलासा 
गनुयअतघ तपाईंको क्स्िकृतत िाप्त गनुयपछय । 

व्र्क्क्त पदहचानर्ोग्र् सचूना संिमर्कालीन सेिा 
उपलब्ध गराइरहेका िा भकु्तानी गरररहेका सहभागी 
एजेन्सीहरुका अधधकारीलाई खुलासा गनुयअतघ तपाईंको िा 
राज्र् कानूनअनुसार िाशलगको उमेर पुगेको र्ोग्र् 
बच्चाको क्स्िकृतत शलनुपछय । र्दि बच्चा तपाईं बस्ने 
विद्र्ालर् क्जल्लामा रहेको तनजी विद्र्ालर्मा उपक्स्थत 
नभएको िा नहुने भएमा तनजी विद्र्ालर् अिक्स्थत 
भएको विद्र्ालर् क्जल्ला र तपाईं बस्ने विद्र्ालर् 
क्जल्लाबीचका अधधकारीहरुबीच तपाईंको बच्चाको बारेमा 
व्र्क्क्तगत पदहचानर्ोग्र् सूचना खुलासा गनुयअतघ 
तपाईंको क्स्िकृतत शलनुपछय ।  

तपाईंले खुलासाका लाधग क्स्िकृतत दिएको अिस्थामा 
बाहेक विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चाको वििेष शिक्षा 
रेकियहरुको समीक्षा गने सबकैो (तपाईं र अधधकारिाप्त 
विद्र्ालर्का अधधकारीहरुबाहेक) लग राख्नुपछय । त्र्ो 
लगमा व्र्क्क्तको नाम, पहँुच दिइएको शमतत, र रेकिय हेनय 
अधधकार दिइएको व्र्क्क्तको िर्ोजन समािेि गनुयपछय ।  

विद्र्ालर्मा काम गने अधधकारीले जुनसुकै व्र्क्क्तगत 
पदहचानर्ोग्र् सूचनाको गोपनीर्ता सुतनक्श्चत गने 
क्जम्मेिारी शलनुपछय । व्र्क्क्तगत पदहचानर्ोग्र् सचूना 
संकलन िा िर्ोग गने सब ैव्र्क्क्तले आइडिर्ा र 
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फेपायअन्तगयत गोपनीर्तासिन्धी राज्र्को नीतत र 
कार्यविधीसम्िन्धी ताशलम िा तनिेिन िाप्त गनुयपछय । 
हरेक विद्र्ालर्ले साियजतनक तनररक्षर्का लाधग, 

व्र्क्क्तगत पदहचानर्ोग्र् सूचनाको पहँुच भएको 
विद्र्ालर्का कमयचारीहरुको नाम र पिको सूची कार्म 
राख्नुपछय । 

♦ रेकियहरुको सांशोधन– र्दि तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको 
िैक्षक्षक रेकियहरु असत्र्, झुटो िा तपाईंको बच्चाको 
अधधकार उल्लघंन गने लागेमा, तपाईंले विद्र्ालर्लाई 
जानकारी संिोधन गनय भन्न सक्नुहुन्छ । उधचत 
समर्शसमाशभत्र विद्र्ालर्ले जानकारी संिोधन गने नगने 
तनर्यर् गनुयपछय । र्दि विद्र्ालर्ले अनुरोध गररएअनुसार 
जानकारी संिोधन गनय अक्स्िकार गछय भने, तपाईंलाई 
अक्स्िकारको र रेकियमा जानकारी चुनौतीको सुनुिाईंको 
तपाईंको अधधकारको जानकारी गराउनुपछय । र्ो िकारको 
सुनुिाई फेपाय अन्तगयतको स्थानीर् सुनुिाई हो र तनष्पक्ष 
सुनुिाई अधधकारीको अगाडि गररने आइडिर्ा बाकँी िक्रिर्ा 
सुनुिाई होइन । र्दि, सुनुिाईको नतीजाको रुपमा 
विद्र्ालर्ले जानकारी असत्र्, झुटो भएको, िा बच्चाको 
गोपनीर्ता र अन्र् अधधकारको उल्लंघन भएको तनर्यर् 
गरेमा, त्र्सले जानकारी ििल्नुपछय र तपाईंलाई शलझखत 
रुपमा जानकारी गराउनुपछय । र्दि, सुनुिाईको नतीजाको 
रुपमा, विद्र्ालर्ले जानकारी असत्र् र झटुो नभएको, िा 
बच्चाको गोपनीर्ता र अन्र् अधधकारको उल्लंघन 
नभएको तनर्यर् गरेमा, तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको 
रेकिएमा रहेको सचूना रेकिय िा विद्र्ालर्ले कार्म गरेको 
पर्ायप्त भागको रुपमा सही स्थानमा रहेको कथन सूधचत 
गनुयपनेछ ।  

र्दि तपाईंले विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई वििेष शिक्षा 
र सम्िक्न्धत सेिाहरु उपलब्ध गराउन थाशलसकेपतछ 
तपाईंको बच्चाको िाक्प्तमा शलझखत रुपमा क्स्िकार क्रफताय 
शलनुभर्ो भने, विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक 
रेकियहरु तपाईंको बच्चाले पदहले िाप्त गरेको वििेष शिक्षा 
सेिाहरुको सन्िभय हटाउन संिोधन गनुयपिैन । तथापी, 

तपाईंसँग अझ ैपतन जानकारी असत्र्, झुटो भएको, िा 
बच्चाको अधधकारको उल्लंघन भएको लागेमा 
विद्र्ालर्लाई तपाईंको बच्चाको रेकिय संिोधन गनय 
विद्र्ालर्लाई अनुरोध गने अधधकार रहन्छ । 

मातावपताद्िारा विेस्च्िक तनजी विद्र्ालर् 
अिस्विततहरु 

तपाईंसँग तपाईंको बच्चालाई तनजी विद्र्ालर्मा 
स्िेक्च्छक स्थानमा राख्िा तनक्श्चत अधधकारहरु रहन्छन ्
। आइडिर्ाले साियजतनक विद्र्ालर्लाई वििषे शिक्षा र 
सम्िक्न्धत सेिाहरुसदहत  शिक्षाको िुल्क ततनुपिैन, 

अपांगता भएको तपाईंको बच्चालाई तनजी विद्र्ालर् िा 
सुविधामा र्दि साियजतनक विद्र्ालर्ले तपाईंको 
बच्चालाई फेप उपलब्ध गरार्ो र तपाईंले बच्चालाई 
तनजी विद्र्ालर् िा सुविधामा राख्ने छान्नुभर्ो । 
तथापी, तनजी विद्र्ालर् रहेको साियजतनक विद्र्ालर्मा 
तपाईंको बच्चाको जनसंख्र्ा रहनुपछय जसको 
आिश्र्कताहरु मतावपताले तनजी विद्र्ालर्मा राखेका 
बालबाशलकाबारे आइडिर्ा िािधानहरु अन्तगयत सम्बोधन 
भएको हुनुपछय ।  

फेप सिाल नहुाँदा मातावपताद्िारा तनजी विद्र्ालर्मा 
अिस्विततहरु 

तपाईंले तपाईंको बच्चालाई तनजी विद्र्ालर्मा राख्िा 
तपाईंसँग तनक्श्चत अधधकारहरु हुन्छन ्क्रकनभने तपाईं 
तपाईंको बच्चाको कार्यिम उधचतताको 
उपलब्धतासम्िन्धी साियजतनक विद्र्ालर्सँग असहमत 
हुनुुुहुन्छ । र्दि तपाईंको बच्चाले पदहले साियजतनक 
विद्र्ालर्को अधधकारमा वििेष शिक्षा र सम्िक्न्धत 
सेिाहरु िाप्त गर्ो र तपाईंले साियजतनक विद्र्ालर्, 

अिालत िा सनुुिाई अधधकारीको क्स्िकृतत िा 
शसफाररसविना तपाईंको बच्चालाई तनजी विस्कूल, 

आधारभूत स्कूल, िा माध्र्शमक विद्र्ालर्मा भनाय 
गनुयभएमा साियजतनक विद्र्ालर्ले तपाईंको बच्चालाई 
भनायअतघ र तनजी विद्र्ालर्मा अिक्स्थतत उधचत हँुिा 
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फेप उपलब्ध नगराएको अिालत िा सुनुिाई अधधकारीले 
भेटाएमा तपाईंलाई भनायको खचय साियजतनक विद्र्ालर्ले 
िोधभनाय गनय सक्छ । सुनुिाई अधधकारी िा अिालतले 
तपाईंको अिक्स्थतत टीईए र विद्र्ालर्हरुले उपलब्ध 
गराएको शिक्षामा लागु हुने राज्र्को मापिण्ि पुरा नगने 
अिक्स्थतत भएमा पतन तपाईंको अिक्स्थततलाई उधचत 
मान्न सक्छन ्।  

♦ िोधभनायमा शसशमतता– माधथको अनुच्छेिमा िर्यन 
गररएको िोधभनायको खचय घटाइने िा अक्स्िकार गररनेछ, 

र्दिाः तपाईंको बच्चालाई साियजतनक विद्र्ालर्बाट 
हटाउनुअतघ तपाईं उपक्स्थत भएको सबैभन्िा पतछल्लो 
एआरिी सशमतत बठैकमा तपाईंले एआरिी सशमततलाई 
साियजतनक खचयमा तपाईंको बच्चालाई तनजी विद्र्ालर्मा 
भनाय गराउने तपाईंको चासो र उद्देश्र्सदहत तपाईंको 
बच्चालाई फेप उपलब्ध गराउन साियजतनक विद्र्ालर्ले 
गरेको िस्ताि अक्स्िकार गरेको जानकारी गराउनुभएन, िा 
तपाईंको बच्चालाई साियजतनक विद्र्ालर्बाट तनकालेको 
व्र्िसातर्क दिनमा पने कुनै वििाको दिनसदहत कम्तीमा 
१० व्र्िसातर्क दिनअतघ त्र्ो जानकारी तपाईंले 
साियजतनक विद्र्ालर्लाई शलझखत रूपमा दिनुभएन, िा 
साियजतनक विद्र्ालर्बाट तपार्को बच्चा हटाउनुअतघ, 
साियजतनक विद्र्ालर्ले उधचत र उपरु्क्त मलु्र्ाकंनको 
िर्ोजनको कथनसदहत तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको 
मुल्र्ाकंन गने उद्देश्र्को पूिय शलझखत सचूना उपलब्ध 
गरार्ो, तर तपाईंले बच्चालाई मुल्र्ांकनका लाधग उपलब्ध 
गराउनुभएन, िा अिालतले तपाईंको क्रिर्ाकलापलाई 
अनुधचत भेटार्ो । 

तथापी, िोधभनायको रकम सचूना ििान गनय असफल 
भएकाले घटाउन िा अक्स्िकार गररनुहँुिैन र्दिाः 
साियजतनक विद्र्ालर्ले तपाईंलाई सचूना दिनबाट रोक्र्ो, 
तपाईंले माधथ िर्यन गररएअनुसारको तपाईंको 
क्जम्मेिारीको सूचना िाप्त गनुयभएन, िा माधथको 
आिश्र्कता अनुसारको अनुिकृ्त्तले तपाईंको बच्चालाई 
भौततक हानी पानय सक्छ । र्दि तपाईं साक्षर हुनुहुन्न िा 

अंगे्रजी लेख्न सक्नुहुन्न, िा माधथको आिश्र्कताको 
अनुिकृ्त्तले तपाईंको बच्चालाई गम्भीर संिेगात्मक हानी 
गछय भने अिालत िा सुनुिाई अधधकारीको वििेकमा, 
िोधभनायको रकम आिश्र्क सूचना उपलब्ध गराउन 
असफल भएको आधारमा घटाइनेछैन । 

♦ तपाईंको बच्चा १८ िषय पुगेपति अधधकारको 
विानान्त्तरण 

टेक्सासको कानूनअन्तगयत िाशलग उमेर १८ िषय हो । 
िाशलग बालबाशलकाका लाधग, र्ो कागजातमा छलफल 
गररएका सब ैमातावपता अधधकारहरु १८ िषय उमेर पुगेका 
बालबाशलकामा स्थानान्तरर् हुनेछ । र्दि मातावपता 
अधधकार िर्स्क विद्र्ाथीमा स्थानान्तरर् भएपतन उसँग 
िैक्षक्षक तनर्यर् गने अधधकार हुन्छ, तपाईंले अझ ैपतन 
एआरिी सशमतत बठैकको सचूना र पूिय शलझखत सचूनाहरु 
िाप्त गनुयहुनेछ । तपाईं, तथापी, िर्स्क विद्र्ाथी िा 
विद्र्ालर्ले तोकेरै नबोलाएसम्म बठैकहरुमा उपक्स्थत 
हुनुहुनेछैन । तपाईंको बच्चाको १७ औ ंजन्मदिनमा िा 
अतघ, आईईपीले तपाईं र तपाईंको बच्चा उसको १८ औ ं
जन्मदिनमा आइडिर्ा अन्तगयतको कार्यविधीको अधधकार 
स्थानान्तरर् हुने कथन समािेि गनुयपछय । स्थानान्तरर् 
तनक्श्चत एआरिी सशमतत गततविधीविना सञ्चालन हुन्छ 
। केही अपिाि र वििेष अिस्थाहरु पतन छना्ः  

♦ िर्वक विद्र्ािीका लाधग अदालतले तनरु्क्त गरेका 
अशभभािक– र्दि अिालतले तपाईं िा अको व्र्क्क्तलाई 
िर्स्क विद्र्ाथीको कानूनी अशभभािकको रुपमा तनरु्क्त 
गरेको छ भन,् आइडिर्ाअन्तगयतको अधधकार िर्स्क 
विद्र्ाथीमा स्थानान्तरर् हुनेछैन । कानूनी रुपमा 
तोक्रकएको अशभभािकले अधधकार िाप्त गनेछन ्। 

♦ कैदी िर्वक विद्र्ािी– र्दि िर्स्क विद्र्ाथी कैिी 
भएमा, सब ैआइडिर्ा अधधकारहरु १८ िषयको उमेरमा 
िर्स्क विद्र्ाथीकहा ँस्थानान्तरर् हुनेछ । तपाईंले 
वििेष शिक्षा सम्िक्न्ध पूिय शलझखत सचूनाहरु िाप्त गने 
अधधकार राख्नुहुनेछैन ।  
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♦ १८ िषय उमेरअतिका िर्वक विद्र्ािीहरु– टेक्सास 
पररिार संदहताको अध्र्ार् ३१ मा िर्यन गररएअनुसार 
केही तनक्श्चत अिस्थाहरु छन ्जसले बच्चालाई १८ िषयको 
उमेरअतघ नै िर्स्क बनाउँछ । र्दि तपाईंको बच्चा त्र्ो 
अध्र्ार् अन्तगयत िर्स्क तनधायरर् भएमा, 
आइडिर्ाअन्तगयतको अधधकार त्र्ो समर्मा तपाईंको 
बच्चासम्म स्थानान्तरर् हुनेछ । 

सरोगेट अशभभािक  

♦  सामान्त्र् आिश्र्कताहरु- र्हाँ उल्लेख गररएका 
अधधकारहरु अपांगता भएका बालबच्चाहरुका 
अशभभािकसँग सम्बक्न्धत छन ्।  

वििेष िर्ास गरि्ा पतन र्दि विद्र्ालर्ले बच्चाको 
मातावपताको पररचर् पाउन िा फेला पनय नसकेमा अथिा  
राज्र्ले रेखिेख गरेको बच्चा भएमा विद्र्ालर्ले बच्चाको 
अशभभािकको क्जम्मेिारी तनिायह गराउन सरोगेट 
अशभभािक तनधायरर् गनुयपनेछ । तर र्दि बच्चा राज्र्को 
रेखिेखमा रहेको र अिालतले पदहले नै सरोसगेट 
अशभभािक तनरु्क्त गररसकेको भए र्ो आिश्र्क हँुिैन । 
म्र्ाक्रकनी–िेन्टो घरबारत्रबहीन सहर्ोग ऐनमा उल्लेख भए 
अनुसार विद्र्ालर्ले घरपररिार नभएको एक्ला 
क्रकिोरक्रकिोरीहरुका लाधग पतन सरोगेट अशभभािक 
तनरु्क्त गनुयपनेछ ।  
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/s  pec-ed-
homelessness-q-a.pdf. 

 

आइडिर्ा अन्तगयत सरोगेट अशभभािक हुनका लाधग 
बच्चाको इच्छा र आकांक्षासँग बाझझने खालका कुनै पतन 
व्र्क्क्तगत िा व्र्िसातर्क इच्छा र सोच हुनु हँुिैन । 
साथै बच्चाको पर्ायप्त ितततनधधत्ि गनयसक्ने ज्ञान र सीप 
पतन हुनुपनेछ । त्र्स्त ैटीईएका कमयचारीहरु, विद्र्ालर् 
अथिा कुनै पतन तनकार्ले सरोगेट अशभभािको रुपमा 
बच्चाको शिक्षा तथा हेरचाहमा सहर्ोग गनुय आइडिर्ाको 
तनर्म विपरीत हुनेछ ।  

टेक्सासको वििषे शिक्षा तनर्म अनुसार सरोगेट 
अशभभािक बन्न इच्छुकहरुले बच्चासँग भेट गरेको ९० 
दिन शभत्र सरोगेट अशभभािकको क्स्िकृती िाप्त ताशलम 

शलएको हुनुपनेछ ।  

♦  अशभभािक िा सरोगेट अशभभािकको रुपमा हेरचाह 
गने अशभभािक- हेरचाह गने अशभभािकहरुको बच्चाको 
अशभभािक बन्न सक्ने मापिण्िहरु अधधकािंरुपमा पुरा 
हुन्छन ्। र्दि तपाइ ंहेरचाह अशभभािक हुनुहुन्छ तर 
अझ ैपतन अशभभािकको भूशमका तनिायह गने मापिण्ि 
पुरा गनुयहुन्न तर माधथ उल्लेख सरोगेट अशभभािको 
मापिण्ि पुरा गरेको खण्िमा तपाईंलाई सरोगेट 
अशभभािकको रुपमा भने तनरु्क्त गनय सक्रकन्छ । 
िास्तिमा तपाईंलाई विद्र्ालर्ले पदहलो िाथशमकता 
दिनुपियछ । र्दि विद्र्ालर्ले तपाईंलाई सरोगेट 
अशभभािक नबनाउने तनर्यर् गनुयपरेमा सात दिन शभत्रमा 
कारर् खुलाएको र टीईएको तनर्यर्मा उजुरी गनय पाउने 
सुचना उल्लेख गररएको पत्र पेि गनुयपनेछ ।  

असहमततको समाधान 

बच्चाको वििेष शिक्षा सेिामा विद्र्ालर्ले गने 
कार्यहरुमा तपाई ंकदहलेकादहँ असहमत हुन सक्नुहुनेछ ।  
त्र्स्ता असहमततहरु उत्पन्न हुनासाथ 
विद्र्ालर्कमीहरुसँग शमलेर समाधान गनय हामी 
तपाईंलाई एकिमै िोत्साहन गछौँ । तपाईंले 
अशभभािकको वििािका लाधग कुन संकल्पको विकल्प 
हुन सक्छ भनेर विद्र्ालर्लाई सोध्न सक्नुहुनेछ  । 
अशभभािकहरुलाई वििेष शिक्षामा आइपने असहमततको 
समाधानका लाधग टीइएले चारिटा औपचाररक विकल्पहरू 
उपलब्ध गराएको छाः राज्र् आईईपी सहजीकरर्, 
मध्र्स्थताको सुविधा, वििेष शिक्षा गुनासो समाधान 
िक्रिर्ा र सुनुिाई कार्यिम।  

विशेष शशक्षा बारे जानकारी 

तपाईलंाई वििषे शिक्षाका मुद्दाहरु बारे जानकारी 
चादहएमा तपाईंले वििेष शिक्षा सचुना केन्द्रको नम्बर 1-

855-SPEDTEX (1-855-773-3839) मा सम्पकय  गनय 
सक्नुहुनेछ । र्दि तपाईंले र्ो नम्बरमा फोन गनुयभर्ो र 
खबर छोड्नुभर्ो भने कार्यलर् समर्मा तपाईंलाई पुनाः 
सम्पकय  गररने छ । जो बदहरो हुनुहुन्छ िा जसलाई 
सुन्नमा समस्र्ा छ, उहाँहरुले ररले टेक्सास िर्ोग गरी 7-

1-1 मा माधथको भ्िाइस नम्बरमा सम्पकय  गनय 
सक्नुहुनेछ।  

http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/spec-ed-homelessness-q-a.pdf
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 राज्र् आईईपी सहजीकरण 

2013 मा अनुमोिन भएको राज्र् कानूनले स्ितन्त्र 
आईईपी सहजकतायहरूलाई एआरिी सशमतत िैठक अपांगता 
भएका विद्र्ाथीसँग फेपको िािधानसम्िन्धी तनर्यर्बारेको 
वििाि सहजीकरर् गनय टीइएलाई राज्र् आईईपी 
सहजीकरर् पररर्ोजनाको स्थापना गनुय आिश्र्क रह्र्ो । 
स्ितन्त्र सहजकतायहरू उपलब्ध गराउनका लाधग टीइएका 
लाधग पुरा गनुयपने अिस्थाहरू तनम्नानुसार छन:्  

► आिश्र्क अनुरोध फारम तपाईं र विद्र्ालर् िबैुले 
भरेर हस्ताक्षर गनुयपछय । 

► वििाि एआरिी सशमतत बैठकमा सम्िक्न्धत हुनुपछय 
जसमा एक िा एकभन्िा धेरै आईईपीका लाधग चादहने 
तत्िहरू पुगेको धथएन र एआरिी सशमततले बैठक सानय र 
पुनाः गनयका लाधग सहमत भएको धथर्ो । 

► तपाईं र तपाईंको विद्र्ालर्ले असहमततमा एआरिी 
बैठक समाप्त भएको पाँच क्र्ालेण्िर दिनशभत्र चादहने 
अनुरोध फारम फाइल गनुयपछय , र सहजकताय बैठक पुनाः 
गनयका लाधग कार्म गररएको शमततमा उपलब्ध हुनुपछय । 

► वििाि घोषर्ापत्र तनधायरर् िा आईएईएसको 
तनधायरर्सँग सम्िक्न्धत हुनुहँुिैन । 

► तपाईं र विद्र्ालर् वििेष शिक्षा मध्र्स्थतामा 
समानान्तर रूपम सहभागी हुनुहँुिैन । 

► वििािका सिालहरू वििेष शिक्षा गुनासो िा वििेष 
शिक्षा बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाइको विषर् हुनुहँुिैन । 

► तपाईं र विद्र्ालर् उही विद्र्ालर् िषयमा आईईपी 
सहजीकरर्को अदहलेको अनुरोधलाई फाइल गने गरी उही 
विद्र्ाथीसँग सम्िक्न्धत आईईपी सहजीकरर्मा सहभागी 
हुनुहँुिैन । 

आिश्र्क अनुरोध अंगे्रजी र स्पातनसमा उपलब्ध छाः 
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instr  
uctional_Programs/Special_Education/Pr  
ograms_and_Services/Individualized_Edu  

cation_Program_Facilitation/.  फारम पतन टीईएको 
अनुरोधमा उपलब्ध छ । टीईएको सम्पकय  जानकारी र्ो 
कागजातको अन्तमा दिइएको छ । 

मध्र्विता सेिा  

मध्र्स्थता सेिा बच्चाको पररचर्, मूल्र्ांकन, िैक्षक्षक 
तनरू्क्क्त र एफएवपइका विषर्मा आउने असहमततको 
समाधानका लाधग एउटा उपार् हो । र्दि  तपाईं र 
विद्र्ालर् ििैु र्समा सहभागी हुन सहमत भएमा, 
मध्र्स्थता कार्यिमका लाधग टीईएले नै सम्पूर्य 
व्र्िस्थापन र खचय गछय ।  तर सुनुिाई कार्यिमको 
समर् सानय तथा आइडिर्ा अन्तगयतका अन्र् कुनै 
अधधकारहरुलाई क्स्िकार नगनयका लाधग भने मध्र्स्थता 
सेिाको िर्ोग गनय भने शमल्िैन । ित्रे्क पटक सुनुिाई 
कार्यिमको समर् पर सानुय परेको खण्िमा टीईएले आफै 
मध्र्स्थता सेिाको िस्ताि राख्नेछ । तर बच्चाको 
वििेष शिक्षा कार्यिममा तपाईंलाई कुनै असहमतत भएमा 
तपाईंले जुन सकैु समर्मा पतन मध्र्स्थता सेिाका लाधग 
अनुरोध गनय सक्नुहुनेछ । मध्र्स्थकतायहरु टीईए िा 
टेक्सासका कुनै पतन विद्र्ालर्का कमयचारीहरु हँुिैनन ्र 
उनीहरुको उद्देश्र् बाझझने सक्ने कुनै पतन क्रकशसमको 
व्र्क्क्तगत िा व्र्िसातर्क सोच उनीहरुमा हुनुहँुिैन । 
मध्र्स्थताकतायहरुमा वििेष शिक्षा ऐनको ज्ञान हुनुका 
साथै उनीहरु समस्र्ा समाधानका लाधग ताशलम िाप्त र 
र्ोग्र् हुन्छन ्। मध्र्स्थताकतायको भूशमका उद्देश्र् उन्मुख 
हुनुपने हुन्छ र मध्र्स्थता कार्यिममा कुनै तफय को पतन 
पक्ष शलन नपाइने हुन्छ । मध्र्स्थता सेिाको उद्देश्र् 
तपाईं र विद्र्ालर् ििैु पक्षलाई सन्तुक्ष्ट हुने 
सहमततसम्म पुरर््ाउन सहर्ोग गने हुन्छ ।  

मध्र्स्थताकतायको अदहलेको सूची 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087. मा 
उपलब्ध छ । 

र्दि तपाईं र विद्र्ालर् ििैु मध्र्स्थताका लाधग तर्ार 
हुनुभएमा ििैु पक्ष कोही वििषे मध्र्स्थताकताय राख्नका 
लाधग सहमत हुन सक्नुहुनेछ अन्र्था जो कोही 
मध्र्स्थताकताय तनरू्क्त गररनेछ । माधथ उल्लेझखत ििैु 
पररक्स्थततमा मध्र्स्थताकतायले तपाईं र  विद्र्ालर् 
ििैुलाई सहज हुने स्थान र समर्मा मध्र्स्थता कार्यिम 
संचालन गनयका लाधग तपाईंहरुलाई सम्पकय   गनेछन ्।  
तपाईंको मध्र्स्थतामा सहर्ोग पुरर््ाउनका लाधग तपाईंले 
िक्रकल िा कोही व्र्क्क्तलाई सहभागी गराउन सक्नुहुनेछ 
तर र्ो अतनिार्य भने होइन । तपाईंको मध्र्स्थताको 

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
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लाधग र्दि तपाईंले कोही िक्रकल िा अधधिक्तालाई 
तनरु्क्त गनुयहुन्छ भने त्र्सको खचय तपाईं स्िर्लें बेहोनुय 
पनेछ । मध्र्स्थता कार्यिममा भएका सम्पूर्य िातधचत 
तथा कुराहरु गोप्र् हुनेछन ्। ती कुराहरुलाई पतछ 
हुनसक्ने सुनुिाई कार्यिम िा अिालती कारबाहीमा 
िमार्को रुपमा िर्ोग गनय पाइनेछैन ।  

विद्र्ालर् र तपाईं ििैु सहमततमा आएमा तपाईंहरु ििैु 
पक्षको ितततनधधले शलझखत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर 
गनेछ । सम्झौता पत्र कानुनी िार्रामा रहनेछ र  र्ो 
त्रबषर्को मदु्दाका लाधग राज्र्को क्स्िकृतत िाप्त अिालत 
िा केक्न्द्रर् अिालतलाई र्सको िर्ोग गने अधधकार 
हुनेछ।  

तपाईंले मध्र्स्थता िक्रिर्ाका बारेमा थप जानकारी टीइए 
िेिसाइट http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087 
मा िाप्त गनय सक्नुहुन्छ । 

विशेष शशक्षा विषर्क असहमतत समाधान िक्रिर्ा 

वििेष शिक्षामा आइपने गुनासो तथा समस्र्ा समाधानको 
अको विकल्प भनेको टीईएको वििेष शिक्षा असहमतत 
समाधान िक्रिर्ा हो । र्दि तपाईंलाई साियजतनक 
तनकार्ले वििषे शिक्षा तनर्मको उल्लंघन गरेको छ भन्ने 
लागेमा तपाईंले टीईएलाई शलझखत गुनासो पत्र पठाउन 
सक्नुहुनेछ । टीईएको पत्राचार गने ठेगाना र्ो िस्तािेजको 
अन्त्र्मा दिइएको छ । जोसगँ समस्र्ा भएको हो त्र्ो 
सम्बक्न्धत व्र्क्क्त िा तनकार्लाई पतन तपाईंले पत्र 
पठाउनु पनेछ । टीईएसँग जोकाही व्र्क्क्त िा संस्थाले 
गुनासो गनय सक्नेछन ्। तपाईंको शलझखत गुनासो पत्रमा 
पत्र पठाएको एक बषयशभत्र भएको तनर्म उल्लंघनका 
बारेमा विस्ततृ जानकारी हुनुपनेछ । पत्रमा, सारि्जतनक 
तनकार्ले वििषे शिक्षाको तनर्म उल्लंघन गरेको 
िततिेिन, िततिेिनको आधार भएका  सत्र्तथ्र्, आफ्नो 
हस्ताक्षर र सम्पकय  ठेगानाका साथै समस्र्ा समाधानका 
उक्त समर्मा उधचत हुनसक्ने िस्तावित उपार् समािेि 
गनुयपनेछ । र्दि गुनासो कुनै वििेष बच्चासगँ सम्बक्न्धत 
भएमा बच्चाको नाम र ठेगाना, बच्चा घरबार त्रबहीन भए 
उसको उपलब्ध ठेगाना र बच्चाको विद्र्ालर्को नाम पतन 
उल्लेख गनुयपनेछ ।  

टीईएले तपाईंलाई थप जानकारी पेि गनय िा स्िर्सेंिी 

मध्र्स्थतामा ििेि गनयका लाधग मौका दिनेछ । र्सले 
असहमतत समाधान गनय साियजतनक तनकार्लाई पतन 
गुनासोमा िततक्रिर्ा दिने र िस्तािना पेि गने मौका 
ििान गियछ । िईु पक्षको सम्झौता िा अन्र् कुनै  
पररक्स्थततका कारर् समर् नसरेमा, तपाईको गुनासोको 
शलझखत िततिेिन पाएको ६० दिनशभत्र टीईएले समस्र्ाको 
र आिश्र्कता परेमा सम्बक्न्धत स्थानको पतन तनररक्षर् 
र अध्र्र्न गनेछ । टीईएले सम्पूर्य  सम्बक्न्धत 
जानकारी तथा सुचनाको मूलर्ांकन गनेछ र साियजतनक 
तनकार्ले वििषे शिक्षा तनर्मको उल्लंघन गरेको हो र्ा 
होइन भन्ने कुराको तनर्यर् गनेछ ।  

तपाईंको ित्रे्क ठहर र गुनासोलाई सम्बोधन गिै फेला 
परेका सत्र्तथ्र्, तनष्कषय र टीईएको तनरर््र्का कारर्हरु 
खुलाएर शलझखत रुपमा तपाईंलाई तनर्यर् दिनेछ । र्दि 
टीईएले साियजतनक तनकार्लाई िोषी ठहराएमा र्सले 
िमाझर्त भएका उल्लंघनहरु, िाविधधक क्रिर्ाकलापमा 
भएको सलंग्नता, छलफल र सहर्ोगी गततविधीहरुको 
सम्बोधन गनय उधचत किम चाल्नुपने हुन्छ । सहर्ोगी 
गततविधी अन्तगयत कुनै वििेष बच्चा िा बच्चाहरुको 
समूहलाई पदहले नदिइएको सेिा दिने र सब ैअपांगता 
भएका बच्चाहरुलाई उपरु्क्त भविष्र्को सुविधा दिने 
सेिा पतन पछयन ्। तपाईंको गुनासोमा गररएको टीईएको 
तनर्यर् अक्न्तम तनर्यर् हुनेछ र र्समा पुनाः अनुरोध गनय 
पाइने छैन । गुनासो गिाय तपाईंको मध्र्स्थताका लाधग  
अनुरोध गने र सुनुिाई गने अधधकार भने बक्ञ्चत हुने 
छैन ।  

र्दि तपाईंले एउटै त्रबषर्मा गुनासो पतन पेि गनुयभर्ो र 
सुनुिाईका लाधग पतन अनुरोध गनुयभर्ो र गुनासोमा पेि 
भएका मदु्दाहरु सुनुिाईमा उठेमा ती मुद्दाहरुलाई टीईएले 
सुनुिाई नसक्रकउन्जेल थाती राख्नुपनेछ । गुनासोमा 
उल्लेख भएका तर सुनुिाईमा समािेि नभएका 
मुद्दाहरुलाई टीईएले तनक्श्चत समर् शभत्र र र्स लेखोटमा 
िर्यन गररएका िक्रिर्ाका आधारमा समाधान गनेछ । 
गुनासोमा समािेि गररएको मुद्दालाई सोही पक्षको 
सुनुिाई कार्यिममा समािेि गनुयपरेमा त्र्ो मुद्दामा 
सुनुिाई तनर्यर् हुनु जरुरी हुन्छ ।  

तपाईंले शिकार्त िक्रिर्ाका बारेमा थप जानकारी र 
शिकार्त अनुसन्धान फारमहरू टीईए िेिसाइट 
http://tea.te  

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
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xas.gov/index2.aspx?id=2147497560#Compl  
aint_Resolution.  

 मा िाप्त गनय सक्नुहुन्छ ।    

 
बााँकी िक्रिर्ा सनुुिाई कार्यिम  

वििेष शिक्षाका असहमतत समाधान गने चौथो उपार् 
भनेको सुनुिाई कार्यिम हो । एक तनष्पक्ष सुनुिाई 
अधधकृतले ििैु पक्षको िमार्हरु सुनेर कानुनी तिरको 
तनर्यर् गनेछ ।  

बच्चाको पररचर्, मलु्र्ाकंन, िैक्षक्षक तनरु्क्क्त र 
एफएवपइका विषर्मा आउने असहमतत जस्ताको जुनसुकै 
समस्र्ा लाधग पतन तपाईंले सनुुिाईको अनुराध गनय 
सक्नुहुनेछ ।  र्दि साियजतनक विद्र्ालर्मा बच्चाको 
िारक्म्भक भनायका विषर्मा समस्र्ा आएको हो भने  
सुनुिाई कार्यिमको तनर्यर् नहुन्जेल तपाईकंो सहमततमा 
बच्चालाई सामान्र् विद्र्ालर्मा तनरु्क्त गनुयपनेछ ।  
तपाईंले सुनुिाई कार्यिमका बारेमा थाहा पाएको िा 
सुनुिाई अनुरोधकको आधारमा काम गततविधीहरुको 
बारेमा थाहा पाएको शमततिेझख एक बषय शभत्रमा सुनुिाई 
कार्यिमका लाधग अनुरोध गनुयपनेछ । र्दि तपाईंलाई 
विद्र्ालर्को कुनै वििेष ितततनधीले समस्र्ा समाधान 
गररसक्रकएको भनेको खण्िमा िा विद्र्ालर्ले तपाईंलाई 
ििान गनुयपने सुचना ििान नगरेको खण्िमा भने र्ो 
समर्शसमा लागु हुने छैन । तपाईंले सुनुिाई कार्यिमको 
अनुरोध गिाय तपाईंले विद्र्ालर्ले वििेष शिक्षाको तनर्म 
उल्लंघन गरेको पतन िमार्ीत गनुयपने हुन्छ । कुनै 
पररक्स्थततमा विद्र्ालर्ले नै तपाईंको विरुद्धमा सुनुिाई 
अनुरोध गनै सक्नेछ । र्स्तो अिस्थामा विद्र्ालर्ले पतन 
िमार् जुटाउनु पनेछ ।  

माधथ उल्लेख गररएका कुनै पतन समस्र्ाका विषर्मा 
तपाईंले विद्र्ालर्लाई अिालतमा कारबाहीका लाधग पेि 
गनुयअतघ सुनुिाईका लाधग अनुरोध गनुयपने हुन्छ । 
सुनुिाईमा सामेल नगररएको मुद्दाहरु अिालतले खारेज 
गररदिन सक्नेछ  ।  

♦  बााँकी िक्रिर्ा सुनुिाई कार्यिमको अनुरोध- सुनुिाई 
कार्यिमको अनुरोध गनय तपाई ंिा तपाईकंो ितततनधधत्ि 
गने अधधिक्ताले शलझखतरुपमा सनुुिाईका लाधग अनुरोध 
गनुयपछय िा र्स लेखोटको अन्त्र्मा भएको टीईएको 

ठेगानामा पेि गनुयपछय ।  

 सुनुिाई कार्यिम अनुरोधको फारम टीईएको  तनम्न 
िेबसाइटमा उपलब्ध छ। 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090. 

 

 

तपाईंले टीईएकै फारम िर्ोग गनुयपछय भन्ने छैन तर 
तपाईंको अनुरोधमा तनम्न जानकारीहरु समािेि  
गररएको हुनुपनेछ ।  

–बच्चाको नाम र ठेगाना 
–बच्चा घरबार त्रबहीन भए उसको उपलब्ध ठेगाना 
–बच्चाको विद्र्ालर्को नाम 

–बच्चाले भोगेको समस्र्ासँग सम्बक्न्धत सत्र्तथ्र् 
सदहत समस्र्ाको विस्ततृ जानकारी र  

–समस्र्ा समाधानका उक्त समर्मा उधचत हुनसक्ने 
िस्तावित उपार् । 

 
तपाईंले सुनुिाईका लाधग अनुरोध गिाय विद्र्ालर्लाई 
पतन उक्त शलझखत अनुरोध पठाउनुपछय । माधथ 
उल्लेझखत सम्पूर्य िक्रिर्ा र आिश्र्कताहरु पुरा 
नगरेसम्म तपाईलें सुनुिाई गनय सक्नुहुन्न । तपाईंको 
अनुरोध पाएको १० दिनशभत्र विद्र्ालर्ले तपाईंको पत्रमा 
उल्लेझखत सम्पूर्य आिश्र्क वििरर्हरुको क्जम्मेिारी पत्र 
पेि गनुपनेछ ।  र्दि र्ो पदहले नै गररएको भए चाँही 
आिश्र्क हँुिैन ।  

र्दि विद्र्ालर्लाई तपाईंको पत्रमा आिश्र्क सम्पूर्य 
जानकारी िा वििरर् उल्लेख नभएको लागेमा तपाईंको 
पत्र पाएको १५ दिनशभत्र सुनुिाई अधधकृत र तपाई ं
ििैुलाई जानकारी गराउनु पनेछ । सुनुिाई अधधकृतलाई 
वििरर् पर्ायप्त भए नभएको जाचँ गनय ५ दिनको समर् 
दिइएको छ ।  

सुनुिाई कार्यिम सचंालन हुनुभन्िा ५ दिन अगाडि नै 
विद्र्ालर्ले िा सुनुिाई अधधकृतले क्स्िकृती दिएमात्र 
तपाईंको पत्र सच्र्ाउन सक्नुहुनेछ । अनुरोधमा उल्लेख 
भएका मदु्दाहरुलाई सुनुिाईमा उठाउन पाइने छैन।  

फाइल गने विद्र्ालर् िा तपाईं जसले भएपतन अनुरोध 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147497560%23complaint_resolution
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=2147497560&amp;Complaint_Resolution
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090
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िक्रिर्ामा पररितयन गरेमा पत्र पररितयन गरेर पुन पेि 
गररएको शमततबाट समस्र्ा समाधानको समर्शसमा र 
समर्ािधी सरुु हुनेछ ।  

तपाईंले अनुरोध गरेमा र विद्र्ालर् िा तपाईंले सुनुिाई 
िक्रिर्ाको विषर्मा अनुरोध गरेमा तपाईंलाई र आिश्र्क 
भएका तनाःिुल्क िा कम खचय लाग्ने कानुनी िा अन्र् 
सेिाका बारेमा जानकारी उपलब्ध  गराउनुपनेछ ।  

♦  समवर्ा समाधान बैठक- तपाईंको बाँकी िक्रिर्ा 
सुनुिाइको अनुरोध पाएको १५ दिनशभत्रमा विद्र्ालर्ले 
तनर्यर् गने अधधकारिाप्त विद्र्ालर्को ितततनधध र तपाई ं
र विद्र्ालर् ििैुले छानेका एआरिीका आिश्र्क 
सिस्र्हरुको उपक्स्थततमा समाधान बैठक आर्ोजना 
गनुयपनेछ । र्ो तनर्म हतारमा हुने सुनुिाईमा भने लागु 
हँुिैन । (हतारमा हुने समाधानको समर्शसमा तल उल्लेख 
गररएको छ ) ।  

िैठकमा तपाईंको तफय बाट अधधिक्ता उपक्स्थत भएमा मात्र 
विद्र्ालर्ले पतन आफ्नो तफय बाट अधधिक्ता राख्न 
सक्नेछ । तपाई ंर विद्र्ालर्बीच बठैक नगने र 
मध्र्स्थताका लाधग तर्ार हुने शलझखत सहमतत भएको 
भए पतन सुनुिाई हुनुभन्िा अगाडि नै र्ो समाधान बैठक 
गररनुपछय ।  

र्दि विद्र्ालर्ले अनुरोध िाप्त गरेको ३० दितनभत्र तपाईं 
सन्तुष्ट हुने गरी तपाईंले उठाएको सिालको समाधान 
नगरेमा, सुनुिाइ िक्रिर्ा अगाडि बिाउन सक्रकनेछ  

अक्न्तम तनर्यर् गररसक्नुपने ४५ दिनको समर्शसमा, ३० 
दिनको समाधान समर्ािधी सक्रकएको दिनबाट सुरु हुन्छ 
।  ३० दिनको समाधान िक्रिर्ामा समाधानका लाधग 
तपाई ंर विद्र्ालर्बीच तल उल्लेख गररए अनुसारका 
सहमततहरु भएको आिा राझखएको हुन्छ  ।  

तर तपाई ंर विद्र्ालर्बीच समाधान बैठक नगने र 
मध्र्स्थताका लाधग तर्ार हुने शलझखत सहमतत भएमा िा 
तपाईं बठैकमा उपक्स्थत हुन नसकेमा समाधान िक्रिर्ाको 
समर् लक्म्बनेछ र तपाई ंबठैकमा सहभागी हुन तर्ार 
नभए सम्म सनुुिाई पतन पर सनेछ । 

वििषे िर्ासहरु गरेर र ती िर्ासहरुलाई शलझखत रुपमा 
िमाझर्त गिाय पतन तपाई ंविद्र्ालर्ले आर्ोजना गरेको 

समाधान बठैकमा उपक्स्थत नभएमा विद्र्ालर्ले 
समाधान िक्रिर्ाको ३० दिन समर्शसमाको अन्त्र्मा 
सुनुिाई अधधकृतलाई तपाईकंो बाकँी िक्रिर्ा सुनुिाइको 
अनुरोध खारेज गने माग गनय सक्नेछ । विद्र्ालर्को 
िर्ासहरुको िमाझर्त कागजातमा तनम्न कुराहरु समािेि 
हुनुपनेछाः 

–तपाई ंर विद्र्ालर्ले ििैुको सहमततमा हुने समर् र 
स्थानमा कार्यिम आर्ोजनाको िर्ास, 

– िईु पक्षबीच भएका टेशलफोन िातायको िा सम्पकय  गनय 
गररएको िर्ासको र ती कलहरुको नततजाको विषर्मा 
विस्ततृ वििरर्, 

–विद्र्ालर्ले तपाईंलाई पठाएको कुनै सुचना िा 
िततक्रिर्ाको िमार् र 

– तपाईँको घर िा कार्ायलर्मा भेट्न आउँिाको र उक्त 
भेटको नततजाको विस्ततृ वििरर् ।  

 
तपाईंको िक्रिर्ा गुनासोको पत्र पाएको १५ दिनशभत्रमा 
र्दि विद्र्ालर्ले बठैक आर्ोजना गनय नसकेको िा 
बैठकमा उपक्स्थत हुन नसकेको खण्िमा तपाईंले सनुुिाई 
अधधकृतसँग सनुुिाई िक्रिर्ाको ४५ दिने समर्शसमाको 
सुरुिात गनय माग गनय सक्नुहुनेछ । 

तर तपाई ंर विद्र्ालर्बीच समाधान बैठक नगने 
शलझखत सहमतत भएको भए, सुनुिाई िक्रिर्ाको उक्त ४५ 
दिने समर्शसमा अको दिनबाट मात्र सुरु हुन्छ ।  

मध्र्स्थता कार्यिम िा समाधान बठैक सरुु भएपतछ र 
समाधान िक्रिर्ाका ३० दिने म्र्ाि सक्रकनुअतघ र्दि 
विद्र्ालर् र तपाईबंीच  कुनै पतन सहमतत हुन नसक्ने 
शलझखत कागजात पेि गरेमा अको दिनबाट सुनुिाई 
िक्रिर्ाको ४५ दिने समर्शसमा सुरु हुन्छ । समाधान 
िक्रिर्ाका ३० दिने म्र्ािको अन्त्र्मा र्दि तपाई ंर 
विद्र्ालर्ले मध्र्स्थता िक्रिर्ामा जाने तनर्यर् गनुयभर्ो 
भने ििैु पक्षले सहमततमा नहुन्जेल सम्म मध्र्स्थता 
िक्रिर्ा तनरन्तर गनयका लाधग शलझखत रुपमा सम्झौता 
गनय सक्नुहुन्छ ।  

तर र्दि तपाई ंिा विद्र्ालर् मध्रे् कसैले मध्र्स्थता 
िक्रिर्ा बीचम ैछाड्ने तनर्यर् गरेमा  अको दिनबाट ४५ 
दिने समर्शसमा सरुु हुन्छ ।  
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समस्र्ा समाधान बठैकको सुविधा ििान गनुयको उद्देश्र् 
भनेको तपाईकंो गुनासोबारे र विद्र्ालर्सँगको िाथशमक 
सत्र्तथ्र्का बारेमा छलफल गनुयका साथै विद्र्ालर्लाई 
तपाईकंो समस्र्ा समाधान गनयका लाधग मौका ििान गनुय 
हो ।  बैठकमा र्दि तपाईंहरु बीच सहमतत भएमा तपाई ं
र विद्र्ालर्ले शलझखत सम्झौता पत्र तर्ार गरी हस्ताक्षर 
गनुयपनेछ ।  

िईु पक्ष मध्रे् एकले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको तीन 
व्र्िसार्ीक दिनशभत्रमा उक्त सम्झौता पत्रलाई तनक्ष्िर् 
नबनाएमा, र्स्ता त्रबषर्को मदु्दाका लाधग राज्र्को क्स्िकृतत 
िाप्त अिालत िा केक्न्द्रर् अिालतलाई र्सको िर्ोग गने 
अधधकार हुनेछ । 

विद्र्ालर्ले तपाईंको पत्र पाएको ३० दिनशभत्र पतन 
तपाईंलाई सन्तुक्ष्ट हुने गरी समस्र्ा समाधान नगरेमा 
सुनुिाई िक्रिर्ा हुन सक्छ ।  

♦  द्रतु सुनुिाईमा हुने समाधान बैठक- चाँिो गनुयपने 
सुनुिाईको हकमा विद्र्ालर्ले ७ दिनशभत्रमा समाधान 
बैठकको आर्ोजना गनुयपछय । विद्र्ालर्ले १५ दिनशभत्र 
पतन तपाईंलाई सन्तुक्ष्ट हुने गरीको समस्र्ा समाधान 
नगरेमा तपाईकंो अनुरोधमा उठाइएको सिाल िाप्त 
गनुयहुनेछ ।   

वििष  िर्ासहरु गरेर र र्ी िर्ासहरुलाई शलझखतरुपमा 
िमाझर्त गिायपतन तपाई ंविद्र्ालर्ले आर्ोजना गरेको 
समाधान बठैकमा उपक्स्थत नभएमा विद्र्ालर्ले समाधान 
िक्रिर्ाको १५ दिने समर्शसमाको अन्त्र्मा सुनुिाई 
अधधकृतलाई तपाईकंो बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाइको अनुरोध 
खारेज गने माग गनय सक्नेछ ।  

♦  सुनुिाई अधधकृत- सुनुिाई सञ्चालनका लाधग टीईएले 
तनष्पक्ष अधधकृतहरूसँग सम्झौता गियछ ।  

टीईएको तथा शिक्षा िा तपाईकंो बच्चाको हेरचाहसँग 
सम्बक्न्धत कुनै पतन तनकार्को कमयचारी सुनुिाई अधधकृत 
हुन सक्िैन । त्र्स्तै बच्चाको इच्छा र आकांक्षासँग 
बाझझने खालका कुनै पतन व्र्क्क्तगत िा व्र्िसातर्क सोच 
पतन हुन हँुिैन । सुनुिाई अधधकृतसँग सुनुिाई अधधकृतको 
भूशमका तनिायह गनय आिश्र्क सम्पूर्य ज्ञान तथा सीप 
हुनुपछय ।  

टीईएले सुनुिाई अधधकृतहरुको िैक्षक्षक र्ोग्र्ता सदहतको 
नामािलीको व्र्िस्थापन गरेको हुन्छ । र्ो सचूी 
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090 मा 
उपलब्ध छ । तपाईंले टीईएको कानुनी सेिा कार्ायलर्मा 
सम्पकय  गरेर पतन र्ो सचूी िाप्त गनय सक्नुहुन्छ जसको 
सम्पकय  वििरर् र्ो कागजातको अन्तमा छ ।  

♦  कार्य अिधधमा बच्चाको अिविा- तपाई ंर 
विद्र्ालर्बीच अरु कुनै सहमतत नभएको भए सुनुिाई 
िक्रिर्ा र अिालती अवपलको समर्मा तपाईंको बच्चा 
तत्काल भनाय भएकै विद्र्ालर्मा रहने छ । तत्कालको 
विद्र्ालर्म ैबच्चा राख्नु भनेको तनर्यर् नहुन्जेल 
सम्मका लाधग मात्र हो । र्दि िक्रिर्ामा अनुिासन पतन 
पछय भने अनुिासनको समस्र्ा भएको समर्मा बच्चाको 
तनरु्क्क्तका बारेमा बुझ्न अनुिासन विभागमा हेनुयहोला ।  

र्दि सुनुिाई कार्यिम तपाईंको बच्चाको साियजतनक 
विद्र्ालर्मा तत्काल भनायको विषर्मा भएमा तपाईंको 
अनुमततमा बच्चालाई िक्रिर्ा समाप्त नहुन्जेलका लाधग 
साियजतनक विद्र्ालर् कार्यिममा भनाय गररनुपछय ।  

बच्चा र्दि तीन बषयको हँुिैछ िा िाथशमक बाल्र्काल 
सहभाधगता (इसीआइ) कार्यिमको समाक्प्तमा छ भने 
इसीआइ सेिा तनर्यर् नहुन्जेल सम्मका लाधग विकल्प 
हँुिैन । बच्चा वििेष शिक्षा सेिाका लाधग र्ोग्र् 
ठहररएमा र अशभभािकको सहमतत भएमा गुनासो र 
समस्र्ामा नआएका सेिाहरु भने बच्चालाई उपलब्ध 
गराउनुपनेछ ।  

♦  सुनुिाई हुनुअति- सुनुिाईको िक्रिर्ा सरुु हुनु ५ 
व्र्िसातर्क दिन अतघ नै, सुनुिाईमा िस्तुत गररने सबै 
िमार् तथा विषर्हरु तपाई ंर विद्र्ालर्ले एकआपसमा 
खुलासा गनुयपनेछ । समर्मा खुलासा नगररएको 
िमार्लाई िईु मध्रे् जुन पक्षले पतन नकानय िा िततिाि 
गनय सक्नेछ । र्सरी समर्मा खुलासा नगररएको िमार् 
भएमा सुनुिाई अधधकृतले  िमार्का साथै मूल्र्ाकंन 
तथा सझुािको पतन िस्तुततमा िततबन्ध लगाउन 
सक्नेछन ्।  

♦  सुनुिाईको िममा- तपाईंलाई अधधिक्ता र अपांगता 
भएका बच्चाहरुको विषर्मा वििेष ज्ञान भएका िा 
ताशलमिाप्त व्र्क्क्तहरुलाई सुनुिाईमा उपक्स्थत गराउने 
िा उनीहरुको सल्लाह तथा सुझाि शलने अधधकार हुन्छ ।  

http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5090
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त्र्स्तै तपाईलंाई िमार् पेि गने, सामना गने, छड्के–जाँच 
गने र साक्षीको उपक्स्थततका लाधग माग गने अधधकार 
पतन हुन्छ । तपाईंको बच्चालाई सुनुिाईमा सहभागी 
गराउने र सुनुिाई जनताका लाधग खुला गने अधधकार 
पतन हुन्छ ।  

सुनुिाईका ित्रे्क बठैकहरु तपाईंको बच्चा र तपाईलंाई 
कारर्िि सहज हुने  समर् र स्थानमा सञच्ालन हुन 
पाउने अधधकार तपाईंलाई हुन्छ ।  

तपाईलंाई सुनुिाई कार्यिमको र उपलब्ध िमार्हरुको 
शलझखत िा विद्रु्ततर्रुपमा सक्कल रेकिय तनाःिुल्क पाउने 
अधधकार पतन हुन्छ ।  

♦  तनणयर्- सुनुिाई अधधकृतको तनर्यर् आधारभुत 
रुपमातपाईकंो बच्चाले फेप पाए–नपाएको तनर्यर्मा 
आधाररत हुनुपछय ।  

र्दि तपाईंले िक्रिर्ामा गल्ती भएको आरोप लगाउनुभर्ो 
भने, त्र्ो गल्तीले तपाईंको बच्चालाई फेप पाउन रोकेको 
िा िाधा पुरर््ाएको भए, बच्चाको िैक्षक्षक सुविधाहरुमा 
बेफाइिा भएको भए िा तपाईंले आफ्नो बच्चालाई फेपमा 
सहभागी गराउने तनर्यर् गने िक्रिर्ामा सहभागी हुने 
अिसरमा जानजान रोक लगाएको िा समस्र्ा तनम्त्र्ाएको 
भए मात्र सुनुिाई अधधकृतले तपाईंको बच्चाले फेप 
नपाएको कुरा मान्िछ  ।  

३० दिने समाधान िक्रिर्ा िा समाधान समर् शमलाईएको 
भएपतन उक्त म्र्ाि सक्रकएको ४५ दिनशभत्र सुनुिाईउको 
अक्न्तम तनर्यर् भएको र ििैु पक्षलाई र्सको जानकारी 
पुगे नपुगेको कुरा टीईएले तनक्श्चत गनुयपछय ।  

चाँि ैहुनुपने सनुुिाईमा भने अक्न्तम तनर्यर् सुनुिाई 
भएको १० िैक्षक्षक दिनहरु शभत्र पुधगसक्नुपनेछ ।  

हतारमा नहुने सुनुिाईका लाधग िईु मध्रे् जुनसुकै पक्षको 
पतन उपरू्क्त कारर् सदहतको अनुरोधमा सनुुिाई 
अधधकृतले वििषे समर् थप गररदिन सक्नेछन ्। तर  

हतारमा हुने सनुुिाईका लाधग भने सुनुिाई अधधकृतले 
समर् थप गररदिन सक्नेछैनन ्। सुनुिाईको कुनै पक्षले 
राज्र्को िा केक्न्द्रर् अिालतको तनर्यर्  माग नगरेमा 
सुनुिाई अधधकृतको तनर्यर् नै अक्न्तम तनर्यर् हुनेछ ।  

तपाईंको बच्चाको पररचर् खुल्ने सम्पूर्य जानकारी तथा 
सुचना हटाएपतछ मात्र सुनुिाई अधधकृतको तनर्यर् 
टीईएको िेबसाइटमा राझखनेछ । विद्र्ालर्ले सुनुिाई 
अधधकृतको तनर्यर् दिइएको समर्शसमा शभत्र तनर्र्य लागु 
गररसक्नु पछय । समर्को म्र्ाि नदिइएको खण्िमा भने 
विद्र्ालर्ले नै तनर्यर्को माग गरेको भएपतन तनर्यर् 
भएको १० िैक्षक्षक दिनशभत्र लागु गनुयपछय । तर ततनुयपने 
पुरानो खचयको कुनै बक्र्ौता भएमा त्र्सलाई अवपल 
समाधान नहुन्जेलसम्मका लाधग रोक्न सक्रकन्छ । 
आईडिर्ाको केहीले पतन तपाईंलाई अतघल्लो सुनुिाइमा 
सम्बोधन गररएकोबाट छुटेको विषर्मा अको बाँकी 
िक्रिर्ा शिकार्त फाइल गनय शसशमत गिैन । 

♦  नागररक गततविधी- सुनुिाई अधधकृतको तनर्यर् भएको 
९० दिन शभत्र उक्त तनर्यर् र उपलब्ध भएका 
िमार्हरुलाई राज्र्को िा केक्न्द्रर् अिालतसम्म पुरर््ाउने 
अवपल गने अधधकार तपाईंलाई हुन्छ । अवपल िक्रिर्ाको 
अंिको रुपमा अिालतले सुनुिाई िक्रिर्ाको वििरर् तथा 
रेकियहरु बुझनु्पने, कुनै पतन पक्षको थप िमार् सनु्नपने, 

उपलब्ध िमार्को बहुमतको आधारमा तनर्यर् गने र 
कुनै उपरु्क्त राहत ििान गनुयपने हुन्छ ।  

आइडिर्ाको भाग बी मा भएको कुनै पतन कुराले 
अधधकारहरु, कामकारबाही तथा िक्रिर्ाहरु, अपांगता 
भएका बच्चाहरुको अधधकारको संरक्षर् गने अमेररकी 
संविधान िा कुनै कानुन अन्तगयतका श्रोत तथा 
साधनहरुको शसमांकन गिैन ।  

तर आइडिर्ाअन्तगयत नै अिालती राहतका आधारमा 
नागररक ऐनका बारेमा मुद्दा िार्र गिाय भने अशभभािक 
िा विद्र्ालर्ले आइडिर्ाअन्तगयतको सुनुिाई िक्रिर्ाम ै
जानुपने हुन्छ ।  

र्सको अथय, तपाईंले मदु्दा िार्र गनुयअतघ र्दि आडिइएको 
मातहतमा भएको श्रोत र साधन भन्िा तपाईंसँग बदि 
उपरू्क्त श्रोत र साधन भएपतन तपाईंले पदहले 
आडिइएको सुनुिाई िक्रिर्ालाई नै िर्ोग गनुयपने हुन्छ ।  

♦  िक्रकलको पाररश्रशमकमा सहुशलर्त- र्दि तपाईंले 
सुनुिाई कार्यिममा िा अिालतमा पुरै मुद्दा िा तपाईंले 
माग गरेको विषर्मा जीत हाशसल गनुयभर्ो भने 
न्र्ार्ाधधसले तपाईंको अधधिक्ताको पाररश्रशमक र अन्र् 
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खचयहरुमा सहुशलर्तता ििान गररदिन सक्नेछ ।  तर 
िक्रकलको पाररश्रशमक सहुशलर्तता अन्तगयत समाधानका 
चरर्हरुमा र अिालत िा सनुुिाई अधधकृतले नतोकेको 
एआरडि समुहको बठैकहरुमा भएको खचय भने पिैन ।  

विद्र्ालर्ले तपाईंलाई शलझखत सहमतत पत्र दिएपतछ 
गररएका कामका लाधग भने तपाईंलाई िक्रकलको 
पाररश्रशमकमा िा अन्र् खचयमा सहुशलर्त दिइने छैन र्दिाः 

विद्र्ालर्ले बाकँी िक्रिर्ा सुनुिाई िुरु हुनुभन्िा १० 
दिनभन्िा अतघ िस्ताि गर्ो, तपाईंले १० दिनशभत्र िस्ताि 
क्स्िकार गनुयभएन, र अिालतले तपाईंले सुनुिाईबाट िाप्त 
गरेको राहत थप अनुकुल भएन ।  

अिालतले तपाईंलाई दिइएको िक्रकलको िुल्क र्स्तो 
अिस्थामा कटौती गनुयपछय ाः तपाईं िा तपाईंको िक्रकलले 
अनुधचत रुपमा वििाि लम्ब्र्ाउनुभर्ो, िक्रकलको िुल्क 
उस्त ैिक्रकलले उस्त ैसेिाका लाधग समुिार्मा शलने घण्टे 
िुल्क अनुधचत रुपमा बढ्र्ो, कार्यविधीको िकृततअनुसार 
तपाईंको िक्रकलले विताएको समर् अत्र्ाधधक भर्ो, िा 
तपाईंको िक्रकलले विद्र्ालर्लाई शिकार्त सचूनामा उधचत 
जानकारी दिन असफल भर्ो । अिालतले विद्र्ालर्ले 
अनुधचत रुपमा कार्यविधी लम्ब्र्ाएको िा नराम्रो व्र्िहार 
गरेको पाएमा िुल्कमा कटौती आिश्र्क हुनेछैन ।  

र्दि विद्र्ालर्ले सुनुिाई िा अिालती कार्यविधी क्जतेमा 
र र्दि तपाईंको िक्रकलले बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाइको अनुरोध 
फाइल गरेमा िा तुच्छ, अनुधचत, िा आधारविनाको 
कारिाहीको बारम्बार कारर् भएमा, िा मुद्दामाशमला स्पष्ट 
रुपमा तुच्छ, अनुधचत िा आधारविनाको भएको स्पष्ट हँुिा 
पतन र्सलाई जारी राखेमा, अिालतले तपाईं िा तपाईंको 
िक्रकललाई विद्र्ालर्को उधचत िक्रकलको िुल्क भकु्तानी 
गनय आिेि दिन सक्छ । र्दि िवु्र्यिहार गनय, अनािश्र्क 
दिलाई गनय िा मुद्दामाशमलाको खचय अनािश्र्क रुपमा 
बिाउन अनुधचत िर्ोजनका लाधग बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाई 
िा अिालती कार्यविधी िस्तुत गरेमा तपाईं िा तपाईंको 
िक्रकलले विद्र्ालर्को िक्रकल खचय पतन बेहोनुयपने हुन 
सक्छ ।
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सभपकय  जानकारी 
 

र्दि तपाईंसँग र्ो िस्तािेजमा भएको जानकारीको बारेमा कुनै िश्न छ भने िा तपाईंलाई कसैले िर्यन गनुयपछय 
भने, कृपर्ा सम्पकय  गनुयहोस:् 

 

विानीर् सभपकय  जानकारी 
विद्र्ालर् शिक्षा सेिा केन्द्र अन्र् स्रोत 

नाम: नाम: नाम: 

टेशलफोन नम्बर: टेशलफोन नम्बर: टेशलफोन नम्बर: 

इमेल: इमेल: इमेल: 

 

र्दि तपाईंलाई वििेष शिक्षा सिालका बारेमा जानकारी चादहएमा, तपाईंले 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839) 
मा वििेष शिक्षा सचूना केन्द्रमा सम्पकय  गनय सक्नुहुन्छ । र्दि तपाईंले र्ो नम्बरमा कल गरी सन्िेि छोड्नुभर्ो, 
कसैले सामान्र् काम गने समर्मा तपाईंको कल फकायउनेछ । बदहरो िा सुन्न गाह्रो मान्ने व्र्क्क्तहरूले ररले 
टेक्सासको िर्ोग गरी माधथको भ्िाइस नम्बरमा 7-1-1 मा कल गनय सक्छन ्।  

 

र्दि तपाईंसँग िततक्षामा रहेको वििेष शिक्षा शिकार्तको बारेमा िश्न भएमा, टीइएको सघंर् तथा राज्र् िैक्षक्षक 
नीतत िाखालाई 512-463-9414 मा सम्पकय  गनुयहोस ्।  र्दि तपाईंसँग िततक्षामा रहेको मध्र्स्थता िा बाकँी 
िक्रिर्ा सुनुिाईको बारेमा िश्न भएमा, तोक्रकएको मध्र्स्थता िा सुनुिाई अधधकारीलाई िमिाः सम्पकय  गनुयहोस।्  

टीइए सेिामा शलखित अनुरोध पठाउाँ दा, कृपर्ा तलको ठेगानामा 
तपाईंको पर पठाउनुहोस:् 

 
Texas Education Agency 

1701 N. Congress Avenue 

Austin, TX 78701-1494 
 

तनभन शािाहरूको ध्र्ानमा: 
संघीर् तथा राज्र् शिक्षा नीतत 

राज्र् आईईपी सहजीकरर् पररर्ोजना 
 

कानूनी सेिा कार्ायलर् 

वििषे शिक्षा मध्र्स्थता सरं्ोजक  
 

संघीर् तथा राज्र् शिक्षा नीतत िाखा 
वििेष शिक्षा शिकार्त एकाइ 

 

कानूनी सेिाको कार्ायलर्  

वििेष शिक्षा बाँकी िक्रिर्ा सुनुिाई  

 

कृपर्ा सांिीर् तिा राज्र् शशक्षा नीतत टीइए शािाको िेिसाइटमा जानुहोस ् 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399  

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147491399

