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परिचय
यो निर्दे शिका टे क्सास शिक्षा कोड (TEC) § 26.0081 को आवश्यकताको िनतक्रियामा कािूिी फ्रेमवकक परियोजिा टोलीका

लागि िाज्यव्यापी िेतत्ृ व (Statewide Leadership for the Legal Framework Project Team) ि टे क्सास शिक्षा

निकाय (TEA) द्वािा तयाि पारिएको गियो। यो निर्दे शिका तपाईं प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य भएको वा हुि

सक्िे बच्चाको अशभभावक भएको िाताले तपाईंलाई आफ्िो बच्चाको शिक्षासँि सम्बन्धित निर्कय शलिे िक्रियामा पर्
ू क
रूपमा सहभािी हुि मद्दत ििक तपाईंलाई प्रविेष शिक्षा िक्रिया तिा तपाईंका िक्रियात्मक अगिकाि एवम ् न्जम्मेवािीहरूको
बािे मा अझ िाम्रो बुझाई िर्दाि ििकका लागि तयाि पारिएको हो।

प्रविेष शिक्षा िक्रियालाई <1असक्षमता भएका व्यन्क्तहरूको शिक्षा ऐि, 2004 (IDEA) िामक संघीय कािूिले नियमि

िर्दक छ। IDEA का मुख्य उद्देश्यहरू मध्ये एउटा भिेको असक्षमता भएका बालबाशलकालाई नि:िुल्क रूपमा उपयुक्त

सावकजनिक शिक्षा (FAPE) उपलब्ि ििाउिे हो जसले उिीहरूका प्रविेष आवश्यकताहरू पिू ा ििकको लागि डडजाइि िरिएका
सम्बन्धित सेवाहरू तिा प्रविेष शिक्षामा जोड दर्दधछ ि उिीहरूलाई उच्च शिक्षा, िोजिािी तिा स्वतधर जीवियापिका लागि

तयाि ििाउँ छ। प्रविेष शिक्षा भधिाले असक्षमता भएका बालबाशलकाको प्रविेष आवश्यकताहरू पूिा ििकका लागि प्रविेष रूपमा

तयाि पारिएको शिक्षा हो। सम्बन्धित सेवाहरू भधिाले त्यस्ता सेवाहरू हुि ् जुि सेवाहरू प्रवद्यािीका प्रविेष शिक्षा सेवाहरूमा
सहायता ििकका लागि आवश्यक पछक ि ् ता क्रक उिीहरूले आफ्िा िैक्षक्षत तिा कायाकत्मक लक्षहरू पिू ा ििकमा ििनत ििक
सकूि ्। सम्बन्धित सेवाहरूमा पेिाित िेिाप्रप, िािीरिक िेिाप्रप, वाचि तिा भाषा िेिाप्रप, पिामिक सेवाहरू, अशभमख
ु ीकिर्
तिा मोबबशलटी सेवाहरू ि/वा यातायात सेवाहरू पिक सक्छि ्।

IDEA अधतिकत, अशभभावकहरूलाई प्रविेष शिक्षा िक्रियाको ित्येक चिर्मा ठूलो स्तिमा सहभािी हुि दर्दइधछ। यो
निर्दे शिकाले उक्त िक्रियाको अवगिमा हुि सक्िे प्रवशभधि िनतप्रवगिहरूको व्याख्या िर्दक छ। तपाईंलाई IDEA अधतिकत तपाईंका
कािूिी अगिकािहरूको बािे मा अझ िाम्रोसँि बुझ्ि मद्दत ििक, प्रवद्यालयले तपाईंलाई प्रविेष शिक्षा िक्रिया र्दौिाि केही
निन्श्चत समयमा िक्रियात्मक सुिक्षाको सूचिा भनििे कािजातको िनतशलप्रप िर्दाि ििक आवश्यक हुधछ। तपाईंलाई कम्तीमा
पनि वषकको एकपटक तिा निम्ि परिन्स्िनतहरूमा यो कािजात उपलब्ि ििाइिुपछक :
•
•
•
•
•

तपाईंको बच्चाको िािन्म्भक मू ्ल्यङ्कि ििक शसफारिस िरिँ र्दा वा तपाईंले यसको लागि अििु ोि िर्दाक;
कुिै पनि िैक्षक्षक वषकमा पदहलो िाज्य उजिु ी िाप्त हुँर्दा:
कुिै पनि िैक्षक्षक वषकमा निष्पक्ष सुिुवाईको पदहलो अिुिोि िाप्त हुँर्दा;
अिुिासिात्मक कािवाही स्वरूप िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि ििकको लागि निर्कय शलइएको दर्दिमा;
तपाईंको अिुिोिमा।

टे क्सासमा, प्रविेष शिक्षा सेवाहरूका लागि बच्चाको योग्यता तिा बच्चाको प्रविेष शिक्षा कायकिमको बािे मा िरििे अगिकांि

मुख्य निर्कयहरू भिाक, समीक्षा तिा खािे जी (ARD) सशमनतले िछक । यो समूहलाई व्यन्क्तित शिक्षा कायकिम(IEP) टोली

पनि भनिधछ, जुि संघीय कािूिमा ियोि िरििे िब्र्द हो। तपाईंको बच्चाको लागि ARD सशमनत िठि िरिएको खण्डमा,
तपाईं उक्त सशमनतको सर्दस्य हुिुहुिेछ।

यो निर्दे शिकालाई संघीय तिा िाज्यको प्रविेष शिक्षा सम्बधिी मापर्दण्डहरू परिवतकि हुँर्दा आवगिक रूपमा अद्यावगिक
िरििेछ। यस कािजातको प्रवद्युतीय संस्किर् (जसलाई प्रिधट ििक पनि शमल्छ) बाल केन्धित प्रविेष शिक्षा िक्रियाको
कािूिी फ्रेमवककको क्षेर 18 शिक्षा सेवा केधिको वेबपष्ृ ठ http://framework.esc18.net/ मा पाउि सक्रकधछ।
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भर्ना, समीक्षन ि खनिे जी प्रक्रियन सम्बन्धी अभभभनिकको नर्र्दे भिकन
प्रनिम्म्भक बनल्यनिस्थनमन सहनयतन
प्रवद्यालय जािे उमेिका असक्षमता भएका बालबाशलकालाई सहायता उपलब्ि ििाउिुको अनतरिक्त, IDEA ले असक्षमता
भएका शििु तिा सािा बच्चाहरू तिा उिीहरूका परिवािहरूलाई िािन्म्भक सहायता सेवाहरू माफकत सहायता िर्दाि िछक ।
टे क्सास सहायतामुलक तिा पुिसुि
क ाि सेवा प्रवभाि (DARS) ले मािशसक तिा िािीरिक प्रवकासमा दिलाई भएका तीि
वषकभधर्दा कम उमेिका बालबाशलकाहरूलाई सहायता ििे िािन्म्भक बाल्यावस्िामा सहायता (ECI) कायकिम सञ्चालि
िर्दक छ। DARS को बािे मा िप जािकािीका लागि http://www.dars.state.tx.us/ecis/index.shtml मा जािुहोस ्।

ECI सेवाहरू िाप्त ििे शििु तीि वषक लाग्िुभधर्दा कम्तीमा पनि 90 पारो दर्दि अिाडड, यदर्द उपयुक्त भएमा शििुको
परिवािलाई ECI सेवाहरूबाट प्रविेष शिक्षा सेवाहरूमा परिवतकि हुिमा मद्दत ििक एउटा बैठक नििाकरित िरििेछ। ECI सेवाहरू
िाप्त ििे सबै बालबाशलकाहरू प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य हुँर्दैिि ्। बच्चा प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य
ठहि भएको खण्डमा, ती सेवाहरू उसको/उिको तेस्रो जधम दर्दिमा उपलब्ि ििाइिप
ु छक । Beyond ECI िीषककको लेखमा
िािन्म्भक बाल्यावस्िा कायकिमबाट प्रविेष शिक्षामा परिवतकि हुिे बािे मा जािकािी दर्दइएको छ। यो ले ख
http://www.dars.state.tx.us/ecis/publications/EngTransition.pdf मा पाउि सक्रकधछ।
विद्यनलय जनर्े उमेिकन बच्चनको मद्दत
तपाईंसँि आफ्िो प्रवद्यालय उमेिको बच्चाको शसकाई तिा व्यवहािका बािे मा कुिै न्जज्ञासाहरू छि ् भिे सवकििम आफ्िा

सिोकािका बािे मा आफ्िो बच्चाको शिक्षक वा प्रवद्यालयको ििािाध्यापकसँि कुिा ििुकहोस ्। यसो िर्दाक केही उपलन्ब्ि भएि
भिे, तपाईंले प्रवद्यालयको सम्बन्धित कमकचािीलाई आफ्िो सिोकाि प्रवद्यालयको प्रवद्यािी सहायता टोली समक्ष िाखखदर्दि

अिुिोि ििप
ुक छक । यो टोलीमा शिक्षक ि अधय कमकचािीहरू समावेि हुधछि ्। यो टोली बालबाशलकाले सामिा िरििहे का शसकाई
वा व्यवहाि सम्बधिी कुिै पनि सिोकािलाई सम्बोिि ििक नियशमत रूपमा बैठकमा बस्छ।
सािािर् कक्षाकोठामा पढ्िमा समस्या भोगििहे को बच्चालाई प्रविेष शिक्षाको लागि मल्
ू याङ्कि ििक शसफारिस िरििुभधर्दा
अिाडड बच्चालाई सबै बालबाशलकाका लागि उपलब्ि सबै सहायता सेवाहरूका िर्दाि ििी हे िप
ुक छक । यी सेवाहरूमा निम्ि

कुिाहरू पिक सक्छि ् ति यनतमा मार सीशमत छै ि: ट्यूसि; सुिािात्मक सेवाहरू; पूिक सेवाहरू; वैज्ञानिक, अिुसधिािमा
आिारित सहायता; तिा अधय िैक्षक्षक वा व्यावहारिक सहायता सेवाहरू।

सहनयतन प्रनत प्रनतक्रियन
संघीय कािि
ू ले प्रवद्यालयहरूलाई िािन्म्भक रूपमा समस्याहरूको सम्बोिि ििी सबै बालबाशलकाको शसकाइमा मद्दत ििे
कायकमा जोड दर्दि निर्दे िि दर्दधछ। हस्तक्षेप िनत िनतक्रिया (RtI) ग्रेड स्तिको मापर्दण्डरू हसान् ल िििे जोखखममा िहे का

बालबाशलकाहरूको पदहचाि ििी उिीहरूलाई मद्दत ििकका लागि िेिै प्रवद्यालयहरूले ियोि ििे एउटा पद्धनत हो। Rtl पद्धनतका
आिािभूत तत्वहरू यस िकाि छि ्: सामाधय शिक्षा कक्षाकोठामा वैज्ञानिक, अिुसधिािमा आिारित शिक्षर् प्रवगि ि
सहायताहरूको ियोि; सहायताहरूको ियोिले बच्चाको शसकाई ि व्यवहािमा र्दे खखएको ििनतको अिुिमि ि मापि; ि िैक्षक्षक
निर्कयहरू ििक यी मापिहरूको ियोि ििे।

Rtl पद्धनतमा सहायताहरूको बहु-स्तिीय िर्ाली समावेि हुधछि ् जसमा हिे क स्ति वा चिर्ले सेवाहरूको बढ्र्दो जदटल
स्तिलाई िनतनिगित्व िछक । बच्चाले पयाकप्त रूपमा ििनत ििर्दाकसम्म समय समयमा बच्चाको ििनतको मूल्याङ्कि ििी
पष्ृ ठ 8

भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
अप्रिल 2016

बच्चालाई उपलब्ि ििाइएका सहायता सेवाहरूलाई नििधति रूपमा समायोजि िरििेछ। उगचत समयसम्म िािन्म्भक
सहायताहरू िनत िनतक्रिया िजिाउिे बालबाशलकालाई अिुसधिािले सुझाव ििे अिुसाि िप िहि सहायता कायकिमहरूमा
शसफारिस िरिधछ।

प्रविेष शिक्षाको शसफारिस ििुअ
क नघ बच्चाले Rtl िर्ालीको हिे क चिर् पाि ििक आवश्यक पर्दै ि। सामाधय शिक्षाका सहायता
सेवाहरूहरू पयाकप्त छै िि ् भिी सपष्ट भएपनछ, प्रवद्यालयको सम्बधिीत कमकचािीले बच्चामा कुिै असक्षमता भएको अिुमाि

ििुप
क छक ि शसफारिस ििे तयािी ििप
ुक छक । बच्चाले Rtl िर्ालीबाट सहायताहरूहरू िाप्त िरििहे का भएपनि वा िििे को भएपनि
अशभभावकहरूले जुि सक
ु ै समयमा शसफारिस अििु ोि ििक सक्छि ्।

Rtl पद्धनतको एउटा लाभ भिेको यसले बालबाशलकाहरूलाई सामाधय शिक्षा सेदटङमा ितु रूपमा मद्दत िाप्त ििक सक्षम

बिाउँ छ। यसका सािै, Rtl पद्धनतले उगचत शिक्षर् प्रवगि अिुपालि ििरिएको कािर्ले पिाईमा समस्या र्दे खखएका
बालबाशलकालाई शसकाई सम्बधिी अक्षमता भएको कािर्ले पिाईमा समस्या र्दे खखएका बालबाशलकाहरूबाट छुट्याउि मद्दत
ििे भएकाले यस पद्धनतले सम्भवत: प्रविेष शिक्षा सेवाहरूमा शसफारिस िरििे बालबाशलकाहरूको संख्यालाई कम ििक सक्छ।
Rtl िक्रियाको बािे मा िप जािकािी http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147500224मा पाउि सक्रकधछ।
प्रनिम्म्भक मूल्यनङ्कर्को लनगि भसफनरिस
प्रवद्यालयलाई कुिै पनि समयमा बच्चामा असक्षमता छ ि बच्चालाई IDEA अधतिकत प्रविेष शिक्षा सेवाहरू आवश्यक छ

भधिे िंका लाग्र्दा सो बच्चा प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य छ वा छै ि भिी नििाकिर् ििक िािन्म्भक मल्
ू याङ्किको

लागि शसफारिस ििुक प्रवद्यालयको र्दानयत्व हो। तपाईंले पनि कुिै पनि समयमा आफ्िो बच्चालाई िािन्म्भक मल्
ू याङ्किको
शसफारिस ििक अिुिोि ििक सक्िुहुधछ।

तपाईंले प्रविेष शिक्षा सेवाहरूको स्िािीय िैक्षक्षक निकायको निर्दे िक वा डडन्स्िक्ट ििासिको कमकचािीलाई आफ्िो बच्चा
प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य छ वा छि भिी नििाकिर् ििक िािन्म्भक मूल्याङ्कि ििकका लागि शलखखत अिुिोि पेस

ििभ
ुक यो भिे, प्रवद्यालयले सो अििु ोि िाप्त ििे को शमनतबाट 15औं प्रवद्यालय दर्दिभधर्दा दिला िििी तपाईंलाई या त: 1)
मूल्याङ्कि ििे िस्तावको शलखखत पूवक सूचिा, िक्रियात्मक सुिक्षाको सूचिाको एउटा िनत ि मूल्याङ्किको लागि शलखखत

सहमनत दर्दिे अवसि; वा 2) तपाईंको बच्चाको लागि मूल्याङ्कि ििक अस्वीकृनत जिाउँ र्दै शलखखत पूवक सूचिा ि िक्रियात्मक
सुिक्षाको सूचिाको एउटा िनत दर्दिुपिेछ।

भलखखत पूिा सूचर्न
IDEA अधतिकतका अगिकािहरू मध्ये तपाईंको एउटा अगिकाि भिेको प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चाको सम्बधिमा कुिै पनि
कर्दम चाल्िुअनघ तपाईंले प्रवद्यालयबाट ती कर्दमहरूको बािे मा शलखखत पूवक सूचिा िाप्त ििुक हो। प्रविेषििी, प्रवद्यालयले
निम्ि अवस्िामा तपाईंको मातभ
ृ ाषामा वा अधय सञ्चाि माध्यमबाट शलखखत सूचिा दर्दिुपछक :
•

तपाईंको बच्चाको अपाङ्िता पदहचाि, मूल्याङ्कि, िैक्षक्षक कायकिम वा िैक्षक्षक परिवेि नियोजि वा तपाईंको बच्चाको

लागि FAPE को व्यवस्िा ििे िस्ताव िर्दाक वा ती कुिाहरू परिवतकि िर्दाक (प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक
जािी िाख्िे सम्बधिमा तपाईंले आफ्िो सहमनत क्रफताक शलिभ
ु एको अवस्िामा सदहत); वा
•

तपाईंको बच्चाको अपाङ्िता पदहचाि, मूल्याङ्कि, िैक्षक्षक कायकिम वा िैक्षक्षक परिवेि नियोजि वा तपाईंको बच्चाको
लागि FAPE को व्यवस्िा ििक वा ती कुिाहरू परिवतकि ििक िर्दाक।

प्रवद्यालयले िस्ताव ििे को वा अस्वीकाि ििे को उपायहरू अपिाउिुभधर्दा कम्तीमा पाँच प्रवद्यालय दर्दि अिवै सो बािे मा
भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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शलखखत पूवक सूचिा दर्दिुपछक । यदर्द तपाईंले योभधर्दा छोटो सूचिा अवगिमा सहमनत जिाउिुभएको छ भिे, सोही अिुसाि
शलखखत पूवक सूचिा दर्दइिेछ। तपाईंले परिवतकि िनत सहमनत जिाउिुभएको वा तपाईं आफैले परिवतकि ििक अिुिोि ििभ
ुक एको
जे भए तापनि प्रवद्यालयले शलखखत पव
ू क सच
ू िा दर्दिैपछक ।

अभभभनिकीय सहमनत
प्रविेष शिक्षा िक्रियाका केही निन्श्चत कायकहरू प्रवद्यालयले तपाईंको सहमनत शलएबबिा ििक िशमल्िे हुधछि ्। प्रवद्यालयले
तपाईंलाई सही निर्कय शलि मद्दत ििक िस्ताप्रवत िनतप्रविको प्रवविर् सदहत आवश्यक सबै जािकािी दर्दिुपछक ।
जािकािी तपाईंको मातभ
ुक िे भएमा
ृ ाषामा वा आवश्यकता अिुसाि िाँचामा िर्दाि िरििु पर्दक छ। कुिै अशभलेखहरू खुलासा ििप
प्रवद्यालयले ती अशभलेखहरू ि सािै कसलाई खुलासा िरििेछ भधिे कुिा सूचीकृत ििप
ुक छक ।

तपाईंले आफ्िो सहमनत दर्दिुभयो भिे, यसको अिक सहमनत मागिएको कायक ििक तपाईंले प्रवद्यालयलाई शलखखत रूपमा

सहमनत दर्दिभ
ु यो भधिे बखु झधछ। तपाईंको सहमनत स्वैन्च्छक हो ि सो कायक हुिअ
ु नघ कुिै पनि समयमा खारिज ििक सक्रकधछ
भधिे कुिा बुझ्ि जरूिी छ। यद्यप्रप, तपाईंले कुिै पनि कायकको लागि आफ्िो सहमनत क्रफताक शलिुभयो भिे, सहमनत अधतिकत
भैसकेका कुिाहरूलाई िद्द ििक सक्रकिेछैि।

तपाईंको सहमनत आवश्यक पिे कायकका उर्दाहिर्हरू यस िकाि छि ्:
•
•
•
•
•

तपाईंको बच्चालाई पदहलोपटक मूल्याङ्कि िर्दाक;
िप जािकािी आवश्यक पिे मा तपाईंको बच्चाको पुिमल्
ूक याङ्कि िर्दाक;
पदहलोपटक प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू िर्दाि िर्दाक;
ARD सशमनतको सर्दस्यलाई ARD सशमनत बैठकमा उपन्स्ित हुिबाट मुक्त िर्दाक; ि
सहायक सङ्िमर् सेवाहरू उपलब्ि ििाउि वा ती सेवाहरूको लागि भुक्तािी ििक न्जम्मेवाि हुि सक्िे कुिै पनि
सहभािी निकायको िनतनिगिलाई बैठकमा आमन्धरत िर्दाक।
प्रनिम्म्भक मूल्यनङ्कर्

तपाईंले िािन्म्भक मूल्याङ्कि ििक सहमनत दर्दिुभएको खण्डमा, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चामा कुिै क्रकशसमको असक्षमता

छ क्रक छै ि भिी नििाकिर् ििक तिा उसको/उिको िैक्षक्षक आवश्यकताहरू पदहचाि ििक सबै संदर्दग्ि असक्षमताका क्षेरहरूमा
तपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कि ििेछ। तपाईंको बच्चाको मूल्याङ्कि िक्रिया निम्ि अिुसाि हुिुपछक :
•
•
•
•

तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक, प्रवकासात्मक ि कायाकत्मक कायकसम्पार्दिको बािे मा जािकािी समावेि हुिुपछक ;
ताशलम िाप्त तिा जािकाि कमकचािीद्वािा सञ्चाशलत हुिुपछक ;
तपाईंको बच्चाको मातभ
ृ ाषा वा आवश्यकता अिुसाि अधय सञ्चाि माध्यम ियोि िरििुपछक ; ि
निष्पक्ष हुिुपछक , वा तपाईंको बच्चाको सांस्कृनतक पष्ृ ठभूशम, जानत वा अपाङ्िता जेसुकै भए पनि त्यस्ता कुिाको
आिािमा भेर्दभाव िििी मल्
ू याङ्कि ििप
ुक छक ।

तपाईंको बच्चा मूल्याङ्कि अवगिमा तीि दर्दि वा सोभधर्दा बिी समय प्रवद्यालयमा अिुपन्स्ित भएको अवस्िामा बाहे क
(जुि अवस्िामा मूल्याङ्कि अवगिलाई तपाईंको बच्चा जनत दर्दि अिुपन्स्ित भएको गियो त्यनत िै दर्दिेले बिाउिुपछक )

िािन्म्भक मूल्याङ्कि तिा परिर्ामी रिपोटक लाई प्रवद्यालयले तपाईंको शलखखत सहमनत िाप्त ििे को दर्दिबाट 45 प्रवद्यालय
दर्दि शभरमा पूिा िरििुपछक । प्रवद्यालयले तपाईंलाई मूल्याङ्कि रिपोटक को िनतशलप्रप नि:िुल्क िर्दाि ििप
ुक छक ।

तपाईंको बच्चा चालू िैक्षक्षक वषकको सेप्टे म्बि 1 सम्ममा 5 वषक पि
ु ेको छै ि ि सावकजनिक प्रवद्यालयमा भिाक भएको छै ि, वा

उमेि जनत भए पनि निजी प्रवद्यालयमा भिाक िरिएको छ वा घिमै पिाउिे व्यवस्िा शमलाइएको छ भिे िािन्म्भक मूल्याङ्कि
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तिा परिर्ामी रिपोटक लाई प्रवद्यालयले तपाईंको शलखखत सहमनत िाप्त ििे को शमनतबाट 45 दर्दि शभरमा पूिा िरििुपछक ।
प्रवद्यालयले िािन्म्भक मूल्याङ्कि ििक िैक्षक्षक वषकको अन्धतम दर्दिभधर्दा 35 र्दे खख 45 प्रवद्यालय दर्दि अनघ मारै तपाईंको

सहमनत िाप्त ििको अवस्िामा भिे यो 45 दर्दिको समय सीमा लािू हुँर्दैि। यस्तो अवस्िामा शलखखत रिपोटक लाई उक्त
वषकको 30 जुिसम्ममा तयाि पािी तपाईंलाई उपलब्ि ििाइिुपछक । यद्यप्रप तपाईंको बच्चा मूल्याङ्कि अवगिमा तीि दर्दि
वा सो भधर्दा बिी समय प्रवद्यालयमा अिुपन्स्ित भएको अवस्िामा भिे जुि 30 सम्ममा रिपोटक तयाि पािी उपलब्ि
ििाउिुपिे अनिवायकता लािू हुँर्दैि। यसको सट्टा, 45 प्रवद्यालय दर्दिको सामाधय समय सीमामा तपाईंको बच्चा प्रवद्यालयमा
अिुपन्स्ित भएको तीि वा सो भधर्दा िेिै दर्दि जोडेि जनत हुधछ त्यनत लािू हुधछ।
तपाईंले िािन्म्भक मल्
ू याङ्किमा सहमनत जिाउिभ
ु एि भिे प्रवद्यालयले मध्यस्िता वा निष्पक्ष सि
ु व
ु ाईको अििु ोि ििी
मूल्याङ्किको माि ििक सक्छ, ति प्रवद्यालयले यसो ििक अनिवायक हुँर्दैि। प्रवद्यालयले

मल्
ू याङ्किको माि िििे निर्कय िछक भिे, यसले IDEA अधतिकत प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू आवश्यक पिे

असक्षमता भएका सबै बालबाशलकाको पदहचाि ििुप
क िे, खोज्िुपिे तिा सबैको मूल्याङ्कि ििप
ुक िे कतकव्यको उल्लङ्घि
ििे को ठहि हुँर्दैि। यो आवश्यकतालाई बच्चा फेला पािे कतकव्य भनिधछ।
भर्ना, समीक्षन तथन खनिे जी सभमनतको बैठक
िािन्म्भक मल्
ू याङ्किको रिपोटक तयाि भएपनछ, सो रिपोटक को समीक्षा ििी तपाईंको बच्चा प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धि सेवाहरू

िाप्त ििक योग्य छ क्रक छै ि भिी नििाकिर् ििक एउटा ARD सशमनत िठि ििप
ुक छक । ARD सशमनतका सर्दस्यरूमा निम्ि
व्यन्क्तहरू समावेि हुधछि ्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

तपाईं, अशभभावक;
बच्चालाई नियशमत रूपमा पिाउिे कम्तीमा एक जिा शिक्षक;
बच्चा प्रविेष शिक्षा िर्दाि ििे कम्तीमा एक जिा शिक्षक वा िर्दायक;
प्रवद्यालयको एक जिा िनतनिगि;
मूल्याङ्किका परिर्ामहरूका िैक्षखर्क तात्पयकको व्याख्या ििक सक्िे व्यन्क्त;
बच्चासँि सम्बन्धित ज्ञाि वा प्रविेष र्दक्षता भएका तिा तपाईं वा प्रवद्यालयद्वािा आमन्धरत अधय व्यन्क्तहरू;
उपयुक्त हुँर्दा, बच्चा;
उपयक्
ु त हुँर्दा, तपाईंको वा वयस्क प्रवद्यािीको शलखखत सहमनतमा सम्भवतः सङ्िमर् सेवाहरू उपलब्ि ििाउि वा ती
सेवाहरूको लागि भुक्तािी ििक न्जम्मेवाि हुिे कुिै पनि सहभािी निकायको िनतनिगि।
बच्चालाई करियि वा िाप्रवगिक शिक्षामा िािन्म्भक नियोजि ििे वा नििधतिता दर्दिे कुिामा प्रवचाि िरिँ र्दै छ भिे
करियि तिा िाप्रवगिक शिक्षाको िनतनिगि, सकेसम्म शिक्षक भए िाम्रो; ि

•

बच्चा अङ्ग्रेजी भाषाको िशिक्षािी भएमा, भाषा र्दक्षता मल्
ू याङ्कि सशमनतमा संलग्ि एक जिा पेिाकमी कमकचािी
सर्दस्य।

ARD सशमनतमा आवश्यकता अिुसाि निम्ि व्यन्क्तहरूलाई पनि समावेि हुधछि ्:
•

बच्चामा संदर्दग्ि वा िमाखर्त श्रवर् सम्बधिी समस्या छ भिे, श्रवर् सम्बधिी समस्या भएका प्रवद्यािीहरूलाई पिाउिे
कायकमा माधयता िाप्त शिक्षक;

•

बच्चामा संदर्दग्ि वा िमाखर्त दृन्ष्ट र्द छ भिे, दृन्ष्ट सम्बधिी समस्या भएका प्रवद्यािीहरूलाई पिाउिे कायकमा माधयता
िाप्त शिक्षक; वा

•

बच्चामा संदर्दग्ि वा िमाखर्त श्रवर् तिा दृन्ष्ट सम्बधिी समस्या छ भिे, श्रवर् सम्बधिी समस्या भएका
प्रवद्यािीहरूलाई पिाउिे कायकमा माधयता िाप्त शिक्षक ि दृन्ष्ट सम्बधिी समस्या भएका प्रवद्यािीहरूलाई पिाउिे
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कायकमा माधयता िाप्त शिक्षक;
प्रवद्यालयले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको ित्येक ARD सशमनत बैठकमा आमन्धरत ििुप
क छक ि एक वा र्दव
ु ै अशभभावकहरूको

सहभागिकता सनु िश्चत ििे ियास ििप
ुक छक । तपाईंलाई बैठक हुिे शमनतभधर्दा कम्तीमा पनि पाँच प्रवद्यालय दर्दि अिाडड
बैठकको शलखखत सूचिा िर्दाि िरििुपछक । यदर्द तपाईंले योभधर्दा छोटो सूचिा अवगिमा सहमनत जिाउिुभएको छ भिे, सोही
अिुसाि शलखखत सूचिा दर्दइिेछ। शलखखत सूचिामा बैठकको उद्देश्य, बैठक हुिे समय ि स्िाि, ि बैठकमा उपन्स्ित हुिे
व्यन्क्तहरूको सूची समावेि हुिुपछक । तपाईंलाई अङ्ग्रेजी बोल्ि िआउिे भएमा, त्यसो ििक असम्भव भएको अवस्िामा बाहे क,
प्रवद्यालयले तपाईंको मातभ
ृ ाषामा सूचिा उपलब्ि ििाउिुपछक । यदर्द तपाईंको मातभ
ृ ाषा शलखखत भाषा होइि भिे, प्रवद्यालयले

सच
ू िालाई मौखखक रूपमा अिव
ु ार्दि ििे वा अधय माध्यमहरू ियोि ििे ि तपाईंले बझ्
ु िे भाषामा िर्दाि ििक आवश्यक
कर्दमहरू चाल्िुपछक ।

ARD सशमनतको बैठक तपाईं ि प्रवद्यालयलाई उपयुक्त हुिे समय ि ठाउँ मा हुिुपछक । प्रवद्यालयले िस्ताव ििे को समय ि
शमनत तपाईंका लागि उपयुक्त छै ि भिे प्रवद्यालयले सकेसम्म तपाईंलाई उपयुक्त हुिे समय शमलाउिे सक्र्दो ियास ििप
ुक छक ।
यदर्द कोही पनि अशभभावक बैठकमा उपन्स्ित हुि सक्र्दै िि ् भिे तपाईं टे शलफोि वा शभडोयो कधफ्रेधस जस्ता वैकन्ल्पक
माध्यमहरू ियोि ििे ि सहभािी हुि सक्िह
ु ु धछ। प्रवद्यालयले तपाईंलाई बैठकमा उपन्स्ित हुि मिाउि असमिक भएको
खण्डमा, प्रवद्यालयले तपाईं बबिा िै बैठक आयोजिा ििक सक्छ।

बैठकमा परिमाजकि वा छलफल िरििे पाठ्यिम क्षेर वा सम्बन्धित सेवा ARD सशमनतको सर्दस्यसँि सम्बन्धित िभएको
हुिाले सो सर्दस्यको उपन्स्िनत आवश्यक िहुँर्दा उक्त सर्दस्यलाई ARD सशमनत बैठकको कुिै पनि भाि वा पूिै बैठकमा
उपन्स्ित हुिबाट मुक्त ििक सक्रकधछ। तपाईंले अिुपन्स्िनतको कािर्मा शलखखत रूपमा सहमनत जिाउिुपछक ।
तपाईं ि तपाईंको प्रवद्यालयले अिुपन्स्िनतको कािर्मा शलखखत रूपमा सहमनत जिाउिुहुधछ ि अिुपन्स्ित हुिे व्यन्क्तले
बैठकभधर्दा अिाडड िै IEP प्रवकास ििकमा सहायता ििक आफ्िो प्रवचाि शलखखत रूपमा पेि िरिसकेको छ भिे, बैठकमा
परिमाजकि वा छलफल िरििे पाठ्यिम क्षेर वा सम्बन्धित सेवा ARD सशमनतको सर्दस्यसँि सम्बन्धित भए तापनि सो
सर्दस्यलाई ARD सशमनत बैठकका उपन्स्ित हुिबाट मुक्त ििक सक्रकधछ।
योग्यतन
तपाईंको बच्चा प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक योग्य छ वा छै ि भिी नििाकिर् ििकका लागि र्दई
ु भािको
पिीक्षर् हुधछ: (1) तपाईंको बच्चामा कुिै क्रकशसमको असक्षमता हुिुपछक ; ि (2) उक्त असक्षमताको कािर्ले तपाईंको
बच्चालाई शिक्षाबाट लाभ शलिका लागि प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरूको आवश्यकता हुिुपछक । योग्यताको र्दई
ु भािको
पिीक्षर्को पदहलो भािमा योग्य ठहि हुि, तल उमेि तोक्रकएका बाहे क 3 र्दे खख 21 वषकका बच्चाले तल सच
ू ीकृत असक्षमता
विकका एक वा बिी मापर्दण्ड पूिा ििे को हुिुपछक :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

िाम्रोसँि काि िसध
ु िे (जधमजात);
स्वलीिता (अदटजम);
बदहिो-अधिोपिा (जधमजात);
भाविात्मक समस्या;
बौप्रद्धक असक्षमता;
एकभधर्दा बिी असक्षमताहरू;
िैि विीकृत िािन्म्भक बाल्यावस्िा (तीि वषक र्दे खख पाँच वषकसम्म);
हाडजोिीको समस्या;
अधय स्वास््य समस्या;
निन्श्चत शसकाई असक्षमता;
बोली वा भाषा सम्बधिी समस्या;
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•
•

आघातमल
ू क मन्स्तष्कको चोटपटक; वा
दृन्ष्ट र्दोष (जधमजात अधिोपिा सदहत)।

ARD सशमनतले िािन्म्भक मूल्याङ्किको रिपोटक तयाि भएको शमनतबाट 30 पारो दर्दि शभरमा योग्यता नििाकिर् ििुप
क छक ।
30औं दर्दि िमी बबर्दाको समयमा पछक ि प्रवद्यालय खल
ु ा हुँर्दैि भिे, ARD सशमनतले आउँ र्दो फलमा कक्षा सरू
ु हुिे पदहलो
दर्दिसम्मा िािन्म्भक योग्यता नििाकिर्, IEP ि िैक्षक्षक परिवेि नियोजि सम्बधिी निर्कयहरू िरिसक्िुपछक । िािन्म्भक
मूल्याङ्किले बच्चालाई प्रवस्तारित िैक्षक्षक वषक (ESY) सेवाहरू आवश्यक िहे को र्दे खाएमा यो व्यवस्िा लािू हुँर्दैि।

यद्दप्रप, प्रवद्यालयले िािन्म्भक मूल्याङ्कि ििक चालू िैक्षक्षक वषकको अन्धतम प्रवद्यालय दर्दिभधर्दा 35 र्दे खख 45 दर्दि अनघ
मारै तपाईंको सहमनत िाप्त ििे को भएमा तिा तपाईंले सहमनत जिाउिुभएको शमनत ि वषकको अन्धतम प्रवद्यालय दर्दिको
बीचको अवगिमा तपाईंको बच्चा तीि दर्दि वा सोभधर्दा बिी समय अिप
ु न्स्ित भएको गिएि भिे (अिाकत ्, जि
ु 30

सम्ममा मूल्याङ्किको रिपोटक िाप्त ििे अवस्िाहरू पूिा भएको भएमा), िािन्म्भक मूल्याङ्किले तपाईंको बच्चालाई उक्त
समिमा ESY सेवाहरू आवश्यक पिे ठहि ििे को अवस्िामा बाहे क, ARD सशमनतले मूल्याङ्किको रिपोटक को समीक्षा ििक

आिामी िैक्षक्षक वषकको 15औं प्रवद्यालय दर्दिभधर्दा दिलो िििी बैठक आयोजिा ििुप
क छक । मल्
ू याङ्किले तपाईंको बच्चालाई
समिमा ESY सेवाहरू आवश्यक पिे र्दे खाएमा, ARD सशमनतले तपाईंको बच्चाको मल्
ू याङ्किको रिपोटक को समीक्षा ििकका
लागि सकेम्म नछटो बैठक आयोजिा ििप
ुक छक ।

पिाईमा समस्या झेशलिहे का सबै बालबाशलकाहरू प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य हुँर्दैिि ्। यदर्द तपाईंको बच्चालाई
मुख्य रूपमा पठि वा िखर्तमा उपयुक्त निर्दे ििको कमीले वा तपाईंको बच्चा अङ्ग्रेजी भाषामा पयाकप्त रूपमा र्दक्ष
िभएको

कािर्ले समस्या भएको हो भिे तपाईंको बच्चा प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक योग्य हुँर्दैि। मूल्याङ्किले तपाईंको बच्चामा
असक्षमता छै ि भिी र्दे खाएको खण्डमा, प्रवद्यालयको सहायता टोलीले तपाईंको बच्चालाई सहायता ििक बैठक बसेि सामाधय
िैक्षक्षक वाताविर्मै अधय सेवा वा कायकिमहरू शसफारिस ििक सक्छ।
मल्
ू याङ्किले तपाईंको बच्चामा असक्षमता छ भिी र्दे खाएको खण्डमा, ARD सशमनतले तपाईंको बच्चालाई शिक्षाबाट लाभ
शलिका लागि प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू आवश्यक छ वा छै ि भिी नििाकिर् ििी र्दई
ु भािको योग्यता पिीक्षर्को

र्दोस्रो भािलाई सम्बोिि ििुप
क छक । तपाईंको बच्चालाई शिक्षाबाट लाभ शलिका लागि प्रविेष शिक्षा सेवाहरू आवश्यक िभएको
खण्डमा, ऊ वा उिी त्यस्ता सेवाहरू िाप्त ििक योग्य हुिेछैि।

व्यम्ततित भिक्षन कनयािम
तपाईंको बच्चा प्रविेष शिक्षा सेवाहरूको लागि योग्य ठहि भएको खण्डमा, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चालाई सकेसम्म सामाधय
िैक्षक्षक वाताविर्मा FAPE िर्दाि ििक आवश्यक हुधछ। यो उपलन्ब्ि ARD सशमनतले IEP तयाि ििे ि प्रवद्यालयले सो IEP
कायाकधवयि ििे पनछ हाशसल हुधछ। यद्यप्रप प्रवद्यालयले कुिै पनि िािन्म्भक प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू ििुक अनघ
तपाईंको सहमनत शलिु आवश्यक हुधछ। प्रवद्यालयले ती िािन्म्भक सेवाहरू िर्दाि ििुक अनघ तपाईंको सहमनत िाप्त ििे सक्र्दो
ियास ििप
ुक छक । तपाईंले प ् ािन्म्भक सेवाहरू िाप्त ििक सहमनत िजिाउिभ
ु एको खण्डमा, प्रवद्यालयले तपाईंको अस्वीकृनतलाई

बर्दि ििक मध्यस्िता वा निष्पक्ष सुिुवाई अिुिोि िििक सक्छ। तपाईंले सहमनत जिाउि अस्वीकाि ििभ
ुक यो भिे कुिै पनि
प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरू उपलब्ि ििाइिे छै ि।
IEP का मुख्य तत्वहरूमा निम्ि पर्दक छि ्:
•

तपाईंको बच्चाको हालको िैक्षक्षक उपलन्ब्ि ि कायाकत्मक कायकसम्पार्दिको स्ति
(PLAAFP);

भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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•
•
•
•
•

वाप्रषकक लक्ष्यहरू;
िर्दाि िरििे प्रविेष शिक्षा, सम्बन्धित सेवाहरू ि पूिक सहायता तिा सेवाहरूको प्रवविर्;

तपाईंको बच्चा िाज्य तिा डडन्स्िक्टव्यापी मूल्याङ्किहरूमा कसिी सहभािी हुिेछ भधिे बािे मा जािकािी;
उमेि उपयुक्तता अिुसाि सङ्िमर् सेवाहरू; ि
निन्श्चत असक्षमता, आवश्यकता वा अवस्िाहरू भएका बालबाशलकाहरूको हकमा सम्बोिि ििक आवश्यक अधय
क्षेरहरू।

TEA ले िमूिा फािाम तयाि पािे को छ जुि http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=2147504486 मा पाउि
सक्रकधछ। तपाईंको बच्चाको प्रवद्यालयले यो िमूिा फािाम वा अको छुट्टै फािाम ियोि ििक सक्छ।

IEP को प्रवकास िर्दाक ARD सशमनतले प्रवशभधि कुिाहरूलाई ख्याल ििप
ुक छक जसमा निम्ि कुिाहरू पनि पर्दक छि ्:
•
•
•
•

तपाईंको बच्चाको बशलया पक्षहरू;
आफ्िो बच्चाको शिक्षालाई सुिािे प्रवषयमा तपाईंका सिोकािहरू;
तपाईंको बच्चाको सबैभधर्दा हालैको मूल्याङ्किको परिर्ामहरू;
तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक, प्रवकासात्मक ि कायाकत्मक आवश्यकताहरू;

यसका अनतरिक्त ARD सशमनतले केही बालबाशलकाहरूका लागि निम्ि शलखखत प्रविेष तत्त्वहरूलाई पनि सम्बोिि ििुप
क छक :
•

बच्चाको व्यवहािले उसको/उिको शिक्षामा बािा पर्ु याइिहे को भएमा, व्यवहािलाई सम्बोिि ििकका लागि सकिात्मक
व्यवहािजधय मध्यस्िता तिा सहायता ि अधय िर्िीनतहरूको ियोि ििक सोच्िे;

•

बच्चा अङ्ग्रेजी भाषामा सीशमत र्दक्षताको कािर्ले योग्य ठहि भएको हो भिे, बच्चाको भाषा सम्बधिी
आवश्यकताहरूको ख्याल ििे क्रकिभिे ती आवश्यकताहरू बच्चाको IEP सँि सम्बद्ध हुधछि ्;

•
•

बच्चा दृन्ष्टप्रवहीि छ वा बच्चामा दृन्ष्ट र्दोष छ भिे, सशमनतले बच्चाको लागि ब्रेलको सहायताले शिक्षा दर्दिु वा ब्रेलको

ियोि ििुक उपयुक्त िहुिे ठहि ििे को अवस्िामा बाहे क, ब्रेलको सहायताले पिाउिे तिा ब्रेलको ियोि ििे;
बच्चाको सञ्चाि आवश्यकताहरूको ख्याल ििे, ि बदहिो वा सुधिमा कदठिाइ भएको बच्चाको हकमा, बच्चाको भाषा
तिा सञ्चाि सम्बधिी आवश्यकता, समकक्षी तिा पेिाकमी कमकचािीसँि बच्चाको भाषा तिा बच्चाले ियोि ििे

सञ्चाि प्रवगि माफकत ित्यक्ष रूपमा सञ्चाि ििे अवसि, िैक्षक्षक स्ति ि बच्चाको भाषा तिा बच्चाले ियोि ििे सञ्चाि
प्रवगि माफकत ित्यक्ष रूपमा पिाउिे व्यवस्िा सदहत अधय प्रवप्रवि आवश्यकताहरूको ख्याल ििे; ि
•

प्रवद्यािीलाई सहायक िाप्रवगिक यधर तिा सेवाहरूको आवश्यकता छ वा छै ि भिी ख्याल ििे।
िैक्षक्षक उपलम्धध ि कनयनात्मक कनयासम्पनर्दर्को हनलको स्ति

IEP मा तपाईंको बच्चाको PLAAFP को किि समावेि हुिुपछक । यो कििमा असक्षमताले सािािर् पाठ्यिममा सहभािी
हुिे तिा ििनत ििे क्षमतामा कसिी िभाव पाछक भधिे कुिा उन्ल्लखखत हुिप
ु छक । तपाईंको बच्चा क्रकधडििाटे ि जािे उमेिको
छ भिे, कििमा असक्षमताले बच्चालाई उमेि उपयुक्त क्रियाकलापहरूमा सहभािी हुि कसिी बािा पुर्याउँ छ भधिे कुिा
व्याख्या िरिएको हुिुपछक ।
िनवषाक लक्ष्यहरू
तपाईंको बच्चालाई सािािर् पाठ्यिममा संलग्ि ििाउि सक्रकयोस ् तिा बच्चाले ििनत ििक सकोस ् भधिका लागि IEP मा
बच्चाको असक्षमताको कािर्ले उत्पधि भएका आवश्यकताहरू सम्बोिर् ििक मद्दत ििे उद्देश्यले नििाकिर् िरिएका

मापियोग्य वाप्रषकक लक्ष्यहरू समावेि हुिुपछक । यी लक्ष्यहरूले बच्चाको असक्षमताको कािर्ले उत्पधि भएका अधय िैक्षखर्क
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आवश्यकताहरूलाई पनि सम्बोिि ििुप
क छक । IEP ले वाप्रषकक लक्ष्यहरू हाशसल ििे तफक तपाईंको बच्चाको ििनतलाई कसिी
मापि िरििेछ ि तपाईंलाई ििनत रिपोटक कदहले उपलब्ि ििाइिेछ भधिे कुिाको बािे मा व्याख्या ििप
ुक छक ।
वििेष भिक्षन, सम्बम्न्धत सेिन ि पिू क सहनयतन तथन सेिनहरू
ARD सशमनतले निम्ि शलखखत कायकहरू ििकका लागि के-कस्ता सेवाहरू आवश्यक पछक भधिे कुिाको निर्कय िर्दक छ:
•
•

बच्चालाई उगचत रूपमा वाप्रषकक लक्ष्यहरू हाशसल ििक सक्षम बिाउि;
सािािर् पाठ्यिममा संलग्ि हुि तिा त्यसमा ििनत ििक (अनतरिक्त तिा िैि-िैक्षक्षक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता
सदहत); ि

•

असक्षमता िभएका बच्चाहरूसँिै पढ्ि तिा अधय क्रियाकलापमा सहभािी हुि।

IEP मा तपाईंको बच्चालाई वा तपाईंको बच्चाको तफकबाट िर्दाि िरििुपिे आवश्यक प्रविेष शिक्षा, सम्बन्धित सेवा ि पूिक
सहायता तिा सेवाहरूको प्रवविर् समावेि हुिुपछक । यी सेवाहरू व्यवहारिक हर्दसम्म सम्बन्धित क्षेरका प्रवज्ञहरूको
मूल्याङ्किमा आिारित हुिुपछक ।
यसको अनतरिक्त, IEP मा कुिै पनि कायकिम परिमाजकि ििक आवश्यक भएमा सो बािे मा ि प्रवद्यालयका कमकचािीहरूलाई
उपलब्ि ििाइिे सहायताको प्रवविर् समावेि हुिप
ु छक । IEP मा सेवा तिा परिमाजकि सरू
ु हुिे अिम
ु ानित शमनत ि सेवा तिा
परिमाजकिको अिुमानित आवन्ृ त्त, स्िाि ि अवगि उल्लेख िरिएको हुिप
ु छक ।
िनज्यस्तिीय पिीक्षन
संघीय कािूि अधतिकत, प्रवद्यालयहरूले बालबाशलकालाई िाज्यद्वािा तोक्रकएका प्रवषयहरू सफलतापूवक
क पिाइिहे का छि ् ि

उिीहरूले अपेक्षक्षत उपलन्ब्ि हाशसल िरििहे का छि ् वा छै िि ् भिी नििाकिर् ििक सबै बालबाशलकाको िाज्यस्तिीय पिीक्षा शलिु
अनिवायक छ। टे क्सासमा, िाज्यद्वािा तोक्रकएको िैक्षक्षक मापर्दण्डलाई टे क्सास मल
ू भत
ू ज्ञाि तिा सीपहरू (Texas
Essential

Knowledge

and

भनिधछ

Skills)

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=6148

मा

पाउि

जसलाई

सक्रकधछ।

प्रविेष

TEA
शिक्षा

को

सेवाहरू

वेबसाइट

िाप्त

ििे

बालबाशलकाहरूले उपयुक्त िाज्यस्तिीय पिीक्षाहरू दर्दिेछि ् जुि ग्रेड स्तिको सामग्रीमा आिारित हुिेछि ्।
ARD सशमनतले तपाईंको बच्चालाई िाज्य स्तिीय पिीक्षामा भाि शलिका लागि सहायता चादहिे ठहि ििे मा, IEP मा उपयुक्त
सहायता तिा बधर्दोबस्तहरूको बािे मा उल्लेख िरिएको हुिुपछक । आवश्यक सहायता तिा बधर्दोबस्त सम्बधिी जािकािी <2
http://tea.texas.gov/student.assessment/accommodations/ मा उपलब्ि छ।

ARD सशमनतले तपाईंको बच्चाले िाज्य वा डडन्स्िक्टस्तिीय पिीक्षाको सट्टा वैकन्ल्पक पिीक्षा दर्दिु उपयक्
ु त हुिे ठहि ििे मा,
बच्चाले नियशमत पिीक्षा क्रकि भाि शलि सक्र्दै ि ि तपाईंको बच्चाको लागि तोक्रकएको वैकन्ल्पक पिीक्षा क्रकि उपयुक्त छ
भधिे बािे मा स्पन्ष्टकिर् िर्दाि ििुप
क छक । यसको अनतरिक्त, तपाईंको बच्चाको IEP मा उसका/उिका वाप्रषकक लक्ष्यहरूको
भािको रूपमा बेधचमाकक वा अल्पकालीि उद्देश्यहरू उल्लेख िरिएको हुिुपछक ।

तपाईंको बच्चाले िाज्यस्तिीय पिीक्षामा सधतोषजिक िर्दिकि िििे को खण्डमा, ARD सशमनतले बच्चा कसिी ित
ु शिक्षर्
कायकिम वा िहि शिक्षर् कायकिममा सहभािी हुिेछ भधिे कुिालाई सम्बोिि ििुकपछक ।
सङ्िमण
IDEA ि िाज्यको कािूिले बिी उमेिका प्रवद्यािीहरूको IEP ले सङ्िमर् सेवाहरूलाई सम्बोिि ििप
ुक िे आवश्यकता
भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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जिाउँ छ। यद्यप्रप, संघीय तिा िाज्य कािूि अधतिकत सङ्िमर् योजिा बिाउि सुरू ििप
ुक िे उमेि फिक हुधछ। सङ्िमर्
सेवाहरू भिेका बच्चालाई प्रवद्यालयको पिाई सकेपनछ करियि वा िाप्रवगिक क्रियाकलापहरूमा स्िािा्ितिर् हुि मद्दत ििक
तयाि पारिएका क्रियाकलापहरूको एउटा संयोन्जत समह
ू हुि ्। िाज्य कािि
ू अिस
ु ाि बच्चा 14 वषकको पि
ु ेपनछ सङ्िमर्
योजिा बिाउि सुरू ििुप
क छक (जस्तै, सावकजनिक प्रवद्यालय िर्ाली बादहिको जीविमा स्िािाधतिर् हुिे िक्रियामा उगचत
रूपमा अशभभावकको संलग्िता, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षाका प्रवकल्प, कायाकत्मक व्यावसानयक मूल्याङ्कि, िोजिाि लक्ष्य तिा

उद्देश्य, स्वतधर जीवियापिका लक्ष्य तिा उद्देश्य ि तपाईं वा तपाईंको बच्चलाई सेवाहरूको लागि सिकािी निकायमा
शसफारिस ििे उपयुक्त अवस्िाहरू)।
संघीय कािि
ू अिस
ु ाि बच्चा 16 वषकको पग्ु र्दा वा ARD सशमनतले उपयक्
ु त हुिे ठहि ििे मा सो भधर्दा कम उमेिमा पदहलो
IEP िभावकािी हुिे शमनतभधर्दा दिला ििरिकि IEP ले िशिक्षर्, शिक्षा, िोजिािी ि उपयुक्त हुँर्दा स्वतधर जीवियापि
सीपहरूसँि सम्बन्धित उमेि उपयुक्त सङ्िमर् मू ्ल्याङ्किहरूको आिािमा उगचत तिा मापियोग्य पोस्ट-सेकेण्डिी लक्ष्यहरू
समावेि ििक अनिवायक छ। IEP मा बच्चालाई ती लक्ष्यहरू हाशसल ििक सहायता ििकको लागि आवश्यक सङ्िमर् सेवाहरू
समावेि हुिुपछक ।
सङ्िमर् सेवाहरूको बािे मा छलफल िरििे बेलामा तपाईंको बच्चालाई ARD सशमनतको बैठकमा आमन्धरत िरििप
ु छक । यसको

अनतिक्त, यदर्द उपयुक्त भएमा, प्रवद्यालयले तपाईंको वा वयस्क प्रवद्यािीको शलखखत सहमनतमा सम्भवतः सङ्िमर्

सेवाहरू उपलब्ि ििाउि वा ती सेवाहरूको लागि भुक्तािी ििक न्जम्मेवाि हुिे कुिै पनि सहभािी निकायको िनतनिगिलाई
आमन्धरत ििुप
क छक ।
ियस्क विद्यनथीहरू
िाज्यको कािि
ू अिस
ु ाि तपाईंको बच्चा बाशलि उमेिको पग्ु िुभधर्दा कम्तीमा एक वषक अिाडड (टे क्सासको कािि
ू अिस
ु ाि

18 वषक पुिेपनछ बाशलि मानिधछ), तपाईंको बच्चाको IEP मा बच्चा बाशलि उमेिको भएपनछ उसलाई/उिलाई हस्ताधतिर्
हुिे IDEA अधतिकतका अगिकािहरूको बािे मा सूगचत िरिएको छ भिी उन्ल्लखखत एउटा किि समावेि ििप
ुक छक । िाज्यको
कािूि अधतिकत तपाईंको बच्चा आफूसँि सम्बन्धित निर्कय शलि अयोग्य ठहि भएको तिा अर्दालतले तपाईंलाई कािूिी
अशभभावकको रूपमा नियक्
ु त ििे को अवस्िामा बाहे क, तपाईंको बच्चा 18 वषक पि
ु ेपनछ IDEA अधतिकतका तपाईंका
अगिकािहरू उसलाई/उिलाई हस्ताधतिर् हुिेछि ्। ति IDEA ले आवश्यकता जिाएको सबै सच
ू िाहरू तपाईं ि तपाईंको
वयस्क बच्चा र्दव
ु ैलाई दर्दिुपछक । तिाप्रप, यी सूचिाहरू बैठकहरूमा उपन्स्ित हुिे निमधरर्ा होइिि ्। तपाईंको वयस्क बच्चाले

तपाईंलाई आमन्धरत िर्दाक वा प्रवद्यालयलाई तपाईंलाई आमन्धरत ििे अिुमनत दर्दँ र्दा मार तपाईं बैठकहरूमा उपन्स्ित हुि
पाउिुहुधछ।
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स्िलीर्तन (अटिजम) भएकन बनलबनभलकन
स्वलीिता भएको बच्चाको हकमा, 11 वटा िर्िीनतहरू छि ् जसलाई व्यवहारिक हर्दसम्म सम्बन्धित क्षेरका प्रवज्ञहरूको

मूल्याङ्कि तिा अिुसधिािमा आिारित िैक्षक्षक अभ्यासहरूको आिािमा प्रवचाि ििप
ुक छक । आवश्यक हुँर्दा, यी िर्िीनतहरूलाई
IEP मा सम्बोिि िरििप
ु छक । आवश्यक िहुँर्दा, IEP मा यी िर्िीनतहरूलाई सम्बोिि क्रकि आवश्यक छै ि ि के आिािमा
आवश्यक ििहे को नििाकिर् िरियो भधिे बािे मा स्पन्ष्टकिर् समावेि हुिुपछक । ARD सशमनतले ध्यािमा िाख्िुपिे अनतरिक्त
िर्िीनतहरू यस िकाि छि ्:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

प्रवस्तारित िैक्षक्षक कायकिम;
धयि
ू तम असंिदठत समयलाई िनतबबन्म्बत ििे र्दै निक समयताशलकाहरू;
घि तिा समुर्दायमा आिारित िशिक्षर् वा सम्भाप्रवत प्रवकल्पहरू;
सकिात्मक व्यवहािजधय सहायता िर्िीनतहरू;
भप्रवष्यको योजिा;
आमाबुवा/परिवािको िशिक्षर् ि सहायता योजिा;
पदहचाि िरिएका क्रियाकलापहरूमा उपयुक्त हुिे उगचत कमकचािी ि बच्चाको अिुपात;
सञ्चाि सम्बधिी सहायताहरू;
सामान्जक सीपहरू सुिािे सहायता ि िर्िीनतहरू;
प्रवज्ञ शिक्षक/कमकचािी सहायता; ि
प्रवज्ञको मूल्याङ्कि ि अिुसधिािमा आिारित अभ्यासहरूमा आिारित शिक्षर् िर्िीनतहरू।
बटहिन िन सुन्र्मन कटठर्नई भएकन बनलबनभलकन

बदहिा वा सुधिमा कदठिाई भएका बच्चाको हकमा, ARD सशमनतले बच्चाको निम्ि आवश्यकताहरूको ख्याल ििुप
क छक :
•
•

भाषा तिा सञ्चाि सम्बधिी आवश्यकताहरू;
समकक्षी तिा पेिाकमी कमकचािीसँि बच्चाको भाषा तिा बच्चाले ियोि ििे सञ्चाि प्रवगि माफकत ित्यक्ष रूपमा

•
•

सञ्चाि ििे अवसि;
िैक्षक्षक स्ति; ि
बच्चाको भाषा तिा बच्चाले ियोि ििे सञ्चाि प्रवगि माफकत ित्यक्ष रूपमा पिाउिे व्यवस्िा सदहत अधय प्रवप्रवि
आवश्यकताहरू।
दृम्टिविहीर् िन दृम्टि र्दोष भएकन बनलबनभलकन

दृन्ष्टप्रवहीि वा दृन्ष्ट र्दोष भएका बच्चाको हकमा, ARD सशमनतले बच्चाको निम्ि आवश्यकताहरूको ख्याल ििुप
क छक :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ब्रेलमा पढ्िे ि लेख्िे निर्दे िि ि ब्रेलको ियोि;
पूिक सीपहरू, जस्तै ब्रेल लेख्िे तिा अविािर्ाको प्रवकास, ि बाँकी पाठ्यिममा पहुँच ििकका लागि आवश्यक अधय
सीपहरू;
अशभमख
ु ीकिर् ि मोबबशलटी निर्दे िि;
सामान्जक अधतिक्रियाका सीपहरू;
करियिको योजिा बिाउिे;
अन्प्टकल यधरहरू सदहतका सहायक िप्रवगि;
स्वतधर जीवियापि सीपहरू;
मिोिञ्जि तिा िमाइलो ििे;
आत्मनिभकिता; ि
अधय ज्ञािेन्धियको िभावकािी ियोि।
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व्यिहनिजन्य सहनयतन योजर्नहरू
ARD सशमनतले तपाईंको बच्चाको लागि व्यवहाि सुिाि योजिा वा व्यवहािजधय सहायता योजिा (BIP) उपयक्
ु त हुिे ठहि
ििे को खण्डमा, उक्त योजिालाई तपाईंको बच्चाको IEP को भािको रूपमा समावेि िरििुपछक ि तपाईंको बच्चालाई शिक्षा
िर्दाि ििक न्जम्मेवाि हिे क शिक्षकलाई िर्दाि िरििुपछक ।

विस्तनरित िैक्षक्षक िषा सेिनहरू
ARD सशमनतले तपाईंको बच्चा ESY सेवाहरू िाप्त ििक योग्य छ वा छै ि भधिे कुिामा प्रवचाि ििप
ुक छक । तपाईंको बच्चाको

हालको IEP मा सम्बोिि िरिएका एक वा बिी संवर्द
े िशिल क्षेरहरूमा तपाईंको बच्चाले िम्भीि वा उल्लेखिीय ित्यािमि
र्दे खाएको, वा भप्रवष्यमा त्यस्तो ित्यािमि र्दे खखिे स्पष्ट सम्भाविा भएमा, तपाईंको बच्चा ESY सेवाहरू िाप्त ििक योग्य
हुधछ। यो िम्भीि वा उल्लेखिीय ित्यािमि िब्र्दावलीले बच्चाले ESY सेवाहरू िाप्त िििे को हुिाले उसले/उिले शसकेका
एक वा बिी महत्त्वपूर्क सीपहरू कायम िाख्ि असफल भएको छ वा असफल हुिेछ भधिे अिक दर्दधछ।
ARD सशमनतले तपाईंको बच्चालाई ESY सेवाहरूको आवश्यकतामा िहे को ठहि ििे मा, IEP ले ESY सेवाहरूको अवगिमा
IEP का कुि-कुि लक्ष्य ि उद्देश्यहरू सम्बोिि िरििेछ भिी पदहचाि ििप
ुक छक । तपाईंको बच्चाको प्रवद्यालयले बच्चाको
वाप्रषकक ARD सशमनत बैठकमा ESY सेवाहरूको बािे मा छलफल ििे िस्ताव ििे ि भिे, तपाईंले आफ्िो बच्चाको ARD

सशमनतलाई ESY सेवाहरूको बािे मा छलफल ििक अिुिोि ििक सक्िुहुधछ। ESY सेवाहरू बािे जािकािी
http://tea.texas.gov/Curriculum_and_Instructional_Programs/Special_Education/Programs_
and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities/ मा उपलब्ि छ।
िैक्षक्षक परििेि नर्योजर्
IDEA ले असक्षमता भएका बच्चालाई धयूितम िनतबधिात्मक वाताविर्मा शिक्षा िर्दाि िरििुपछक भधिे आवश्यकता
जिाउँ छ। यसको अिक तपाईंको बच्चालाई उपयुक्तता अिुसाि सकेसम्म असक्षमताहरू िभएका बालबाशलकाहरूसँिै िाखेि

पिाउिप
ु छक । तपाईंको बच्चाको असक्षमताको िकृनत वा िम्भीिता यस्तो छ क्रक उसलाई वा उिलाई पिू क सहायता तिा

सेवाहरू उपलब्ि ििाएि सामाधय कक्षाकोठामा पिाउँ र्दा सधतोषजिक उपलन्ब्ि हाशसल ििक सक्रकँर्दै ि भिे, बच्चालाई सामाधय
िैक्षक्षक वाताविर्बाट हटाउि सक्रकधछ।

पूिक सहायता ि सेवाहरू भधिाले असक्षमता भएका बालबाशलकाहरूलाई सकेसम्म असक्षमता िभएका बालबाशलकाहरूसँिै
पिाउि सक्रकयोस ् भिेि उिीहरूलाई नियशमत कक्षाकोठा, शिक्षासँि सम्बन्धित अधय परिवेि ि अनतरिक्त तिा
पाठ्यिमभधर्दा बादहिका क्रियाकलापहरूमा िर्दाि िरििे सहायता, सेवा ि अधय सहायक सामग्रीहरू हुि ्।

प्रविेष शिक्षा िक्रियाको एउटा मूलभूत भाि भिेको बच्चाको IEP लाई कायाकधवयि ििे उगचत िैक्षक्षक परिवेि नििाकिर् ििुक

हो। िैक्षक्षक परिवेि नियोजि भधिाले असक्षमता भएको बच्चालाई उपलब्ि (नियशमत कक्षा, प्रविेष कक्षा, प्रविेष प्रवद्यालय,
घिमै पिाउिे, अस्पताल ि संस्िाहरूमा शिक्षा दर्दिे जस्ता) िैक्षक्षक परिवेि सम्बधिी प्रवकल्पहरूका कन्धटिमका वधर्दह
ु रूलाई

जिाउँ छ। िैक्षक्षक परिवेि नियोजि ििुक भिेको सेवाहरू िर्दाि िरििे निन्श्चत भौनतक स्िाि वा साइट तोक्िु होइि। ARD
सशमनतले बच्चाको IEP को आिािमा िैक्षक्षक परिवेि नियोजि िर्दक छ।

ARD सभमनतको नर्णाय
IEP को आवश्यक तत्वहरूको सम्बधिमा ARD सशमनतको निर्कय सम्भव भएसम्म सर्दस्यहरूको आपसी समझर्दािीमा

िरििुपछक । यस आपसी समझर्दािीलाई सवकसम्मनतभनिधछ। ARD सशमनतले कुिै पनि निर्कय िर्दाक सवकसम्मनत िाप्त ििे
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ियास ििुप
क छक , ति तपाईंको बच्चालाई FAPE िाप्त ििक आवश्यक हुिे सेवाहरू IEP ले समावेि िछक भधिे कुिा सुनिन्श्चत
ििकका लागि प्रवद्यालय न्जम्मेवाि हुधछ। ARD सशमनतका निर्कयहरू बहुमतको आिािमा ििुक उगचत हुँर्दैि।
तपाईं ARD सशमनतको निर्कयहरूमा असहमत हुिुहुधछ भिे, तपाईं ि प्रवद्यालयको बीचमा अधय सहमनत भएको अवस्िामा
बाहे क, तपाईंलाई अगिकतम 10 प्रवद्यालय दर्दिसम्म सशमनतको बैठक स्िगित ििे एउटा अवसि दर्दइिेछ। तपाईंले केही
समयका लागि बैठक स्िगित ििी पनछ पुि: आयोजिा ििे िस्तावलाई स्वीकाि ििुकभयो भिे ARD सशमनतले अको बैठक
आपसी सहमनतमा

तोक्रकएको समय ि स्िािमा आयोजिा ििुप
क छक । तिाप्रप, तपाईंको बच्चा प्रवद्यालय परिसिमा उन्स्िनत हुँर्दा तपाईंको बच्चा
वा अरूलाई िािीरिक हानि हुिे खतिा छ वा तपाईंको बच्चाले प्रवद्यालयबाट निष्कासि ििुप
क िे वा वैकन्ल्पक अिुिासिात्मक

िैक्षक्षक कायकिममा िाख्िप
ु िे खालको कसिू ििे को छ भिे, तपाईंले ARD सशमनतका निर्कयहरूमा असहमनत जिाएता पनि
ARD सशमनतले बैठक स्िगित ििक आवश्यक हुँर्दैि।

बैठक स्िगित भएको अवगिमा सर्दस्यहरूले प्रवकल्पहरूको बािे मा सोच्िे, अनतरिक्त जािकािीको संकलि ििे, आिामी
बैठकको लागि कािजातपरको तयािी ििे ि/वा ARD सशमनतलाई आपसी समझर्दािीमा पुग्ि सहायता ििक सक्िे अनतरिक्त

संसािि व्यन्क्तहरू खोज्िे जस्ता कायकहरू ििुप
क छक । ARD सशमनतले पुिः बैठक आयोजिा िछक ि तपाईं अझै पनि असहमत
हुिुहुधछ भिे, तपाईंको सहमनत आवश्यक पिे सेवाहरूको िािन्म्भक िबधिकोको प्रवषयमा असमहमनत भएको अवस्िामा
बाहे क, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चाको लागि उपयुक्त हुिे ठहि ििे को IEP कायाकधवयि ििप
ुक छक ।

आपसी समझर्दािीमा पुग्ि िसकेको खण्डमा, IEP मा असहमनत हुिुको कािर् उन्ल्लखखत एउटा किि समावेि िरििुिपछक ।
तपाईं ARD सशमनतका निर्कयहरूमा असहमत हुिुहुधछ भिे, तपाईंलाई असहमनतको कािर् सदहत आफ्िै किि लेख्िे अवसि
दर्दइिुपछक । प्रवद्यालयले तपाईंलाई IEP कायाकधवयि ििभ
ुक धर्दा कम्तीमा पनि पाँच प्रवद्यालय दर्दि अिाडड शलखखत सूचिा
दर्दिप
ु छक । तपाईंले योभधर्दा छोटो सच
ू िा अवगिमा सहमनत जिाउिभ
ु एको छ भिे, सोही अिस
ु ाि सच
ू िा दर्दइिेछ।

ARD सशमनतले IEP का सबै आवश्यक तत्वहरू बािे सहमनतमा पुग्ि असफल भएको बाहे क अधय कािर्हरूले पनि बैठक
स्िगित ििक सक्िेछ।

IEP को प्रनतभलवप
प्रवद्यालयले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको IEP को एउटा िनतशलप्रप नि:िुल्क रूपमा िर्दाि ििप
ुक छक । तपाईंलाई अङ्ग्रेजी बोल्ि

आउँ र्दै ि ि तपाईंको मातभ
ृ ाषा स्पेनिि हो भिे, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चाको IEP लाई स्पेनििमा अिुवार्द ििे को शलखखत

िनतशलप्रप वा अडडयो िे कडडकङ उपलब्ि ििाउिुपछक । तपाईंलाई अङ्ग्रेजी बोल्ि आउँ र्दै ि ि तपाईंको मातभ
ृ ाषा स्पेनिि होइि
भिे, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चाको IEP लाई तपाईंको मातभ
ृ ाषामा अिुवार्द ििे को शलखखत िनतशलप्रप वा अडडयो िे कडडकङ

उपलब्ि ििाउिे उगचत ियास ििुप
क छक । तपाईंलाई अङ्ग्रेजी बोल्ि आउँ र्दै ि ि तपाईंको मातभ
ृ ाषा शलखखत भाषा होइि भिे,
प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चाको IEP लाई मौखखक रूपमा वा अधय तरिकाहरूबाट तपाईंको मातभ
ु ार्द ििक आवश्यक
ृ ाषमा अिव

कर्दमहरू चाल्िुपछक । शलखखत अिुवार्दि भधिाले तपाईंको बच्चाको IEP मा िहे को सबै पाठलाई शलखखत स्वरूपमा अिुवार्दि

िरिधछ। तपाईंलाई बैठकमा र्दोभाषे वा अिुवार्द सेवा िर्दाि िरिएको गियो ि तपाईंको बच्चाको IEP को सबै सामग्रीलाई
मौखखक रूपमा अिुवार्द वा िे कडक िरिएको भएमा, प्रवद्यालयले तपाईंलाई ARD सशमनत बैठकको अडडयो िे कडडकङ उपलब्ि
ििाउि सक्छ।

व्यम्ततित भिक्षन कनयािमको समीक्षन
भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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ARD सशमनतले तपाईं बच्चाको IEP समीक्षा ििक तिा वाप्रषकक लक्ष्यहरूलाई हान् सल भएका छि ् वा छै िि ् भधिे कुिा

नििाकिर् ििकको लागि वषकमा एकपटक बैठक आयोजिा ििप
ुक छक । ARD समीनतले उपयक्
ु ततआ अिस
ु ाि तपाईंको बच्चाको
IEP संिोिि ििक तिा निम्ि कुिाहरू सम्बोिि ििक वषकमा एकपटकभधर्दा िेिै बैठक आयोजिा ििक सक्छ:
•
•
•
•
•

वाप्रषकक लक्ष्यहरू तिा सामाधय पाठ्यिममा अपेक्षा ििे अिस
ु ाि ििनत िभएको;
कुिै पनि पि
म
ल्
क
याङ्किका
िनतजाहरू;
ु ू
बच्चाको बािे मा अशभभावकलाई वा अशभभावकले िर्दाि ििे का जािकािी;
बच्चाको अपेक्षक्षत आवश्यकताहरू; वा
अधय प्रवषयवस्तुहरू।

तपाईंले आफ्िो बच्चाका िैक्षक्षत सिोकािहरूको बािे मा छलफल ििक ARD सशमनत बैठक आयोजिा ििक अििु ोि ििक

सक्िुहुधछ। प्रवद्यालयले या त तपाईंको बैठकको अिुिोिलाई स्वीकािुक पछक वा तपाईंलाई पाँच प्रवद्यालय दर्दि शभरमा बैठक
आयोजिा ििक अस्वीकाि ििुक
क ो कािर् सदहत एउटा शलखखत सच
ू िा दर्दिुपछक । तपाईंलाई अङ्ग्रेजी बोल्ि आउँ र्दै ि भिे, त्यसो

ििक असम्भव भएको अवस्िामा बाहे क, प्रवद्यालयले तपाईंलाई तपाईंको मातभ
ृ ाषामा सूचिा दर्दिुपछक । यदर्द तपाईंको मातभ
ृ ाषा
शलखखत भाषा होइि भिे, प्रवद्यालयले सूचिालाई मौखखक रूपमा अिव
ु ार्दि ििे वा अधय माध्यमहरू ियोि ििे ि तपाईंले
बझ्
ु िे भाषामा िर्दाि ििक आवश्यक कर्दमहरू चाल्िप
ु छक ।

तपाईं ि तपाईंको प्रवद्यालयले ARD सशमनत बैठक आयोजिा ििरिकि आपसी समझर्दािीमा IEP मा परिवतकिहरू ििे
निर्कय ििक सक्िुहुधछ। यद्यप्रप, योग्यता नििाकिर्मा परिवतकि, िैक्षक्षक परिवेिमा परिवतकि तिा मेनिफेस्टे सि नििाकिर्
जस्ता कायकहरू ARD सशमनत बैठकमै िरििुपछक । IEP लाई ARD सशमनतको बैठक बादहि परिवतकि िरिएको भएमा, सहमनत

भएका परिवतकिहरूलाई र्दिाकउले शलखखत कािजात हुिप
ु छक । तपाईंले अििु ोि िर्दाक, प्रवद्यालयले तपाईंलाई संिोगित IEP को
िनतशलप्रप उपलब्ि ििाउिप
ु छक । यस अनतरिक्त, प्रवद्यालयले बच्चाको ARD सशमनतलाई ती परिवतकिहरूको बािे मा सगू चत
िरिएको छ भिी सुनिन्श्चत ििुप
क छक ।

पुर्मल्
ूा यनङ्कर्
तपाईंको बच्चाले प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक सुरु ििे पनछ आवगिक रूपमा पिमल्
ूक याङ्कि ििक आवश्यक

हुिेछ। प्रवद्यालयले पुिमल्
ूक याङ्किका लागि तपाईंको सहमनत िाप्त ििे सक्र्दो ियास ििप
ुक छक । प्रवद्यालयले तपाईंको सहमनत
िाप्त ििे सक्र्दो ियास ििे को भए तापनि तपाईंले िनतक्रिया दर्दिुभएि भिे, प्रवद्यालयले तपाईंको सहमनत बबिा

पुिमल्
क यो भिे,
ूक याङ्कि ििक सक्िेछ। तपाईंले आफ्िो बच्चाको पुिमूकल्याङ्कि ििक सहमनत जिाउि अस्वीकाि ििुभ
प्रवद्यालयले पुिमल्
ूक याङ्किका लागि तपाईंको असहमनतलाई बर्दि ििक मध्यस्िता वा निष्पक्ष सुिुवाईको अिुिोि ििक सक्छ,

ति प्रवद्यालयले यसो ििक अनिवायक भिे छै ि। प्रवद्यालयले पुिमल्
ूक याङ्कि ििे िनत तपाईंको असहमनतलाई बर्दि ििे ियास

िििे को खण्डमा, यसले बच्चा फेला पािे कतकव्य वा तपाईंको बच्चाको मल्
ू याङ्कि ििे र्दानयत्वलाई उल्लङ्घि ििे को ठहि
हुिेछैि।

पुिमल्
ूक याङ्कि िािन्म्भक मूल्याङ्कि जस्तै हुधछ। तपाईंको बच्चामा अझै पनि असक्षमता छ क्रक छै ि ि प्रविेष शिक्षा
सेवाहरूको आवश्यकता पछक वा पर्दै ि भधिे कुिा नििाकिर् ििक पुिमल्
ूक याङ्कि पयाकप्त रूपमा व्यापक हुिुपछक । तपाईं ि

प्रवद्यालयको बीचमा अधय सहमनत भएको अवस्िामा बाहे क, तपाईंको बच्चाको पुिमल्
ूक याङ्कि कम्तीमा पनि हिे क तीि
वषकमा िरििप
ु छक । तपाईं ि प्रवद्यालयको बीचमा यस कुिामा सहमनत भएको अवस्िामा बाहे क, एक वषकमा एकभधर्दा बिी
पुिमल्
ूक याङ्कि ििक पाइँर्दैि।

IDEA अधतिकत बच्चाको कुिै पनि पूिमल्
ूक याङ्किमा ि यदर्द उपयुक्त भएमा, िािन्म्भक मूल्याङ्किमा अनिवायक रूपमा

प्रवद्यमाि मूल्याङ्कि डेटाको समीक्षा (REED) ििप
ुक छक । प्रवद्यालयले प्रवद्यमाि मूल्याङ्कि डेटाको समीक्षा ििक तपाईंको
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सहमनत िाप्त ििक आवश्यक पर्दै ि। REED तपाईं सदहतको ARD सशमनतले ििुप
क छक ति यो कायक बैठकमै ििक जरूिी छै ि।

सर्दस्यहरूले मल्
ू याङ्कि वा पि
ु मल्
ूक याङ्किको र्दायिा नििाकिर् ििकका लागि तपाईंले िर्दाि ििभ
ुक एको जािकािी सदहत तपाईंको
बच्चाको प्रवद्यमाि मू ्ल्याङ्कि डेटाको समीक्षा ििुप
क छक ।

तपाईंको बच्चाले पदहलेर्देखख िै प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त िरििे हको छ भिे, ARD सशमनतले तपाईंको
बच्चाको प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरूमा िपिाप वा परिमाजकिहरू ििक आवश्यक छ क्रक छै ि भधिे कुिा नििाकिर्
ििक के-कस्तो अनतरिक्त मूल्याङकि आवश्यक हुधछ भधिे कुिा निर्कय िछक ।

ARD सशमनतले तपाईंको बच्चालाई अझै पनि प्रविेष शिक्षा सेवाहरूको आवश्यक छ क्रक छै ि भधिे कुिा नििाकिर् ििक अनतरिक्त
मूल्याङ्कि ििक आवश्यक िहे को निर्कय ििे को खण्डमा, तपाईंलाई यो निर्कय ििुक
क ो कािर्को सपष्टीकिर् िर्दाि िरििुपछक ।
ARD सशमनतले प्रवद्यमाि मूल्याङ्किको डेटा पयाकप्त भिी निर्कय ििुक
क ा कािर्हरूको स्पष्टीकिर् दर्दएपनछ, तपाईंले ियाँ

मूल्याङ्कि ििक अिुिोि ििे को अवस्िामा बाहे क, प्रवद्यालयले आवश्यक पुिमल्
ूक याङ्कि पूिा ििक ियाँ मूल्याङ्कि ििप
ुक र्दै ि।
स्ितन्र िैक्षक्षक मल्
ू यनङ्कर्
तपाईं प्रवद्यालयले ििे को मूल्याङ्कि वा पुिमल्
ूक याङ्किमा असहमत हुिुहुधछ भिे, तपाईंले प्रवद्यालयको खचकमा स्वतधर
िैक्षक्षक मूल्याङ्कि (IEE) ििक अिुिोि ििक सक्िुहुधछ। प्रवद्यालयले तपाईंलाई IEE कहाँ िाप्त ििक सक्रकधछ भधिे बािे मा
जािकािी दर्दिुपछक ि सािै IEE िाप्त ििे सम्बधिमा प्रवद्यालयले तोकेका मापर्दण्डको एउटा िनतशलप्रप उपलब्ि ििाउिुपछक ।
IEE ले प्रवद्यालयले तोकेको मापर्दण्डहरू पूिा ििे को हुिुपछक ।

तपाईंको IEE अिुिोि ििभ
ुक यो भिे, प्रवद्यालयले या त तपाईंलाई IEE ििक लाग्िे खचक भुक्ताि ििप
ुक छक वा आफ्िो मूल्याङ्कि
सही छ भिी र्दे खाउि निष्पक्ष सुिुवाईको अिुिोि ििप
ुक छक । प्रवद्यालयले ित्येक पटक मूल्याङ्कि आयोजिा िर्दाक, तपाईंले

सावकजनिक खचकमा एकपटक मारै IEE ििाउि पाउिुहुधछ। प्रवद्यालयले सुिुवाईको अिुिोि िछक ि सुिुवाई अगिकािीले
प्रवद्यालयको मूल्याङ्कि सही छ भिी निर्कय ििे मा, तपाईंले अझै पनि IEE ििाउि सक्िुहुधछ ति त्यसको लागि प्रवद्यालयले

खचक बेहोिेछैि। FAPE को व्यवस्िा शमलाउिे प्रवषयमा छलफल िर्दाक ARD सशमनतले प्रवद्यालयको मापर्दण्ड पिू ा ििे IEE
बाट िाप्त जािकािीको ख्याल ििुप
क छक , चाहे प्रवद्यालयले उक्त IEE ििक भुक्तािी ििे को होस ् वा िहोस ्।
सेिनहरू प्रनप्त िर्ा टर्दएको सहमनतको खनिे जी
तपाईंलाई िािन्म्भक रूपमा प्रविेष शिक्षा वा सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक सहमनत जिाउिे अगिकाि भए जस्तै ती सेवाहरू
िाप्त ििक दर्दएको सहमनतलाई खारिज ििे अगिकाि पनि हुधछ। तपाईंले आफ्िो सहमनत शलखखत रूपमा खारिज ििप
ुक छक ।
प्रवद्यालयले तपाईंको शलखखत खािे जीको अिुिोि िाप्त ििे पनछ यसले तपाईंको निर्कयलाई स्वीकाि ििप
ुक छक । यद्यप्रप,

प्रवद्यालयले सेवाहरू िर्दाि ििक िोक्िु अनघ तपाईंलाई सेवाहरू िोक्रकिे बािे मा शलखखत पूवक सूचिा दर्दिुपछक । प्रवद्यालयमाले
सेवाहरू िर्दाि ििक िोक्िैपिे भए तापनि, तपाईंको बच्चाको िैक्षक्षक अशभलेखबाट उसले/उिले प्रवितमा प्रविेष शिक्षा ि

सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििे को जिाउिे कुिै पनि सधर्दभकहरू हटाउि यसले बच्चाको िैक्षक्षक अशभलेखहरू संसोिि ििुप
क र्दै ि।
तपाईंले प्रविेष शिक्षा ि सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक जािी िाख्ि िचाहे को जिाउँ र्दै आफ्िो सहमनतलाई खारिज ििभ
ुक यो भिे,
तपाईंको बच्चालाई सािािर् प्रवद्यािी मानििेछ ि IDEA अधतिकतका कुिै पनि संिक्षर्हरूको हकर्दाि हुिेछैि। यसका सािै,
तपाईंले सेवाहरु िाप्त ििक दर्दएको सहमनतलाई खारिज ििुभ
क यो भिे, प्रवद्यालयले तपाईंको निर्कयलाई परिवतकि ििक वा त्यस
िनत आपन्त्त जिाउि मध्यस्िता वा निष्पक्ष सुिुवाईको अिुिोि िििक सक्छ।
ग्रेजुएसर्
भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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टे क्सासको सावकजनिक शिक्षा िर्ालीको एउटा उद्देश्य भिेको प्रवद्यािीहरूले उच्च प्रवद्यालयको डडप्लोमा हाशसल ििर्दाकसम्म
उिीहरू प्रवद्यालय स्तिमै िहिेछि ्। प्रवद्यािीहरूले नियशमत उच्च प्रवद्यालय डडप्लोमा सदहत ग्रेजए
ु ट हुि निन्श्चत
मापर्दण्डहरू पूिा ििे को हुिुपछक । प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििे बच्चाको हकमा, उक्त प्रवद्यािीलाई ग्रेजुएट ििे तयािी
िर्दाक वा प्रवद्यािीको उमेिले तोक्रकएको हर्द िाघेको हुिाले प्रवद्यािीलाई प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िर्दाि ििक बधर्द िर्दाक प्रवद्यालयले

निन्श्चत कायकप्रवगिहरूको पालिा ििुप
क छक । यसको अनतरिक्त, ARD सशमनतले ग्रेजुएसिसँि सम्बन्धित केही निर्कयहरूमा
महत्वपूर्क भूशमका निवाकह िर्दक छ।

IDEA अधतिकत, योग्य बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीलाई ऊ वा उिी उच्च प्रवद्यालयबाट नियशमत डडप्लोमा हाशसल ििे ि
ग्रेजुएट िहुँर्दासम्म वा िाज्य कािूि अधतिकत प्रविेष शिक्षा िाप्त ििक तोक्रकएको उमेि हर्द पाि ििर्दाकसम्म (जुि टे क्सासमा
21 वषक हो) प्रविेष शिक्षा सेवाहरू उपलब्ि हुिुपछक । चालू िैक्षक्षक वषकको सेप्टे म्बि 1 मा 21 वषकको उमेि पुिेका प्रविेष शिक्षा
सेवाहरू िाप्त िरििहे को वयस्क प्रवद्यािीले चालू िैक्षक्षक वषकको अधतसम्म वा सािािर् प्रवद्यािीहरूलाई लािू हुिे

पाठ्यिमका मापर्दण्ड ि आवश्यक िेडडट पिू ा ििी उच्च प्रवद्यालयबाट नियशमत डडप्लोमा हाशसल ििे ि ग्रेजए
ु ट िहुँर्दासम्म,
यी र्दई
ु कुिामध्ये जि
ु पदहले हुधछ तबसम्म सेवाहरू िाप्त ििक योग्य िहधछि ्।
तपाईंको बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीको प्रविेष शिक्षाको योग्यता नियशमत उच्च प्रवद्यालय डडप्लोमा सदहत ग्रेजुएट भएको वा

प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक तोक्रकएको उमेि हर्द िाघेको कािर्ले समाप्त हुँर्दैछ भिे, प्रवद्यालयले तपाईंलाई सेवाहरू िर्दाि
ििक बधर्द ििे बािे मा शलखखत पव
ू क सूचिा दर्दिुपछक । यसका सािै, प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीलाई उसको
वा उिको िैक्षक्षक उपलन्ब्ि ि कायाकत्मक कायकसम्पार्दिको सािांि िर्दाि ििप
ुक छक ।

प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििे बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले हाम्रा चाि ग्रेजुएसि कायकिम (अिाकत ्, आिािभूत उच्च

प्रवद्यालय कायकिम, शसफारिस िरिएको उच्च प्रवद्यालय कायकिम, प्रवशिष्ट श्रेर्ीको उच्च प्रवद्यालय कायकिम वा धयूितम
उच्च प्रवद्यालय कायकिम) अधतिकत

सािािर् प्रवद्यािीहरूलाई लािू हुिे पाठ्यिम सम्बधिी मापर्दण्ड ि आवश्यक िेडडट पूिा ििक
ुक ा सािै आवश्यक िाज्यस्तिीय
पिीक्षाहरूमा उत्तीर्क भएि उच्च प्रवद्यालयबाट नियशमत डडप्लोमा हाशसल ििे ि ग्रेजुएट हुि सक्िेछ।
तपाईंको बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले आिािभूत उच्च प्रवद्यालय कायकिम वा धयूितम उच्च प्रवद्यालय कायकिम अधतिकत

आवश्यक िाज्यस्तिीय पिीक्षाहरूमा उत्तीर्क िभइकि ग्रेजए
ु ट हुि पाउिे भए तापनि, ARD सशमनतले ग्रेजए
ु ट हुिका लागि
िाज्यस्तिीय पिीक्षाहरूमा उत्तीर्क हुि आवश्यक ििहे को ठहि ििे को अवस्िामा बाहे क, उक्त बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािी

िाज्यस्तिीय पिीक्षाहरूमा उत्तीर्क िभइकि शसफारिि िरिएको उच्च प्रवद्यालय कायकिम वा प्रवशिष्ट श्रेर्ीको उच्च प्रवद्यालय
कायकिम अधतिकत ग्रेजुएट हुि सक्र्दै ि।
प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििे बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले आिािभूत उच्च प्रवद्यालय कायकिम वा धयूितम उच्च

प्रवद्यालय कायकिम अधतिकत तोक्रकएका मापर्दण्डहरू अिरू
ु प परिमान्जकत प्रवषयवस्तु सन्म्मशलत एक वा बिी पाठ्यिमहरूमा
आवश्यक िवीर्ता हाशसल ििे ि तिा आफ्िो ग्रेजुएसि कायकिम अधतिकत आवश्यक िेडडट पूिा ििे ि पनि उच्च प्रवद्यालयबाट
नियशमत डडप्लोमा हाशसल ििे ि ग्रेजुएट हुि सक्िेछ। यसको अनतरिक्त, ARD सशमनतले ग्रेजुएट हुिका लागि िाज्यस्तिीय
पिीक्षाहरूमा उत्तीर्क हुि आवश्यक ििहे को ठहि ििे को अवस्िामा बाहे क, तपाईंको बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले आवश्यक

िाज्यस्तिीय पिीक्षाहरू उत्तीर्क ििुप
क छक । यस तरिकाले ग्रेजुएट हुिे बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले आफ्िो IEP सफलतापूवक
क
पिू ा ििे को हुिप
ु छक ि TEA नियममा तोक्रकएका चािवटा अवस्िाहरू मध्ये कम्तीमा एउटा अवस्िा पिू ा ििे को हुिप
ु छक ।
तपाईंको बच्चाले प्रविेष शिक्षा सेवाहरू िाप्त ििक तोक्रकएको उमेि हर्द पाि िरििहे को अवस्िामा बाहे क, प्रवद्यालयले यस
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तरिकाले ग्रजए
ु ट हुिे बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीलाई िैक्षक्षक उपलन्ब्ि तिा कायाकत्मक कायकसम्पार्दिको सािांिको भािको
रूपमा मल्
ू याङ्कि पनि िर्दाि ििप
ुक छक । ग्रेजए
ु ट भइसकेका 22 वषकभधर्दा कम उमेि बच्चा वा वयस्क प्रवद्यािीले केही

परिन्स्िनतहरूमा प्रवद्यालयमा फकेि उ वा उिी 22 वषक पुिेको िैक्षक्षक वषकको अन्धतमसम्म सेवाहरू िाप्त ििक जािी िाख्ि
सक्िेछ। तपाईंको बच्चा ग्रेजुएट भइसकेपनछ प्रवद्यालयमा फककि चाहे को खण्डमा, ARD सशमनतले आवश्यक िैक्षक्षक सेवाहरू
नििाकिर् ििुप
क छक ।

अर्ि
ु नसर्
असक्षमता भएका प्रवद्यािीको प्रवरूद्ध अिि
ु ासिात्मक कािवाही िर्दाक असक्षमता िभएका प्रवद्यािीहरूलाई भधर्दा फिक प्रविेष

नियमहरू लािू हुधछि ्। सामाधयतया, यदर्द बच्चाले र्दे खाएको िलत आचिर् उसको/उिको असक्षमतासँि सम्बन्धित छ
भिे, उक्त बच्चालाई उसको/उिको हालको िैक्षक्षक परिवेिबाट लिाताि 10 प्रवद्यालय दर्दि भधर्दा िेिै समयका लागि हटाउि
पाइँर्दैि। यसका अनतरिक्त, असक्षमता भएका प्रवद्यािीको प्रवषयमा उत्पधि हुिे केही निन्श्चत अिुिासिात्मक
अवस्िाहरूकाई सम्बोिर् ििक ARD सशमनतको बैठक आयोजिा ििक आवश्यक हुधछ।
अल्पकनलीर् नर्टकनसर्
तपाईंको बच्चाले प्रवद्यािीको आचाि संदहता उल्लङ्घि ििे को खण्डमा, प्रवद्यालयका अगिकािीहरूले तपाईंको बच्चालाई
उसको वा उिको हालको िैक्षक्षक परिवेिबाट हटाउि सक्िेछि ्। यो निष्कासि अधतिकत उपयुक्त अधतरिम वैकन्ल्पक िैक्षक्षक

सेदटङ (IAES) वा अको सेदटङमा सारिि वा लिाति अगिकतम 10 प्रवद्यालय दर्दिसम्म निलम्बि िरिि सक्छ (असक्षमता

िभएका बालबाशलकाहरूलाई अिि
ु ासिात्मक कािवाही िरििे हर्दसम्म); ि (त्यस्ता निष्कासिले िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि
िर्दै िि ् भिे) उही िैक्षक्षक वषकमा छुट्टा-छुट्टै कसिू का लागि लिाताि अगिकतम 10 प्रवद्यालय दर्दि अनतरिक्त निष्कासि
िरिि सक्छ। यसलाई िाय: 10-दर्दिे नियम भधिे िरिधछ।

अिुिासिात्मक कािवाही स्वरूप लिाति 10 प्रवद्यालय दर्दि वा सोभधर्दा कम समयको लागि निष्कासि िर्दाक ARD
सशमनतको बैठक बोलाउि आवश्यक हुँर्दैि। प्रवद्यालयले अल्पकालीि निष्कासिमा पिे को असक्षमता िभएको बच्चालाई सेवा
उपलब्ि ििाउँ छ भिे मार यसले अल्पकालीि निष्कासि र्दौिाि तपाईंको बच्चालाई सेवाहरू उपलब्ि ििाउि आवश्यक
हुधछ।
कूल सम्चचत 10 टर्दर् िन बढी समयको नर्टकनसर्
प्रवद्यालयका अगिकािीहरूले उही िैक्षक्षक वषकमा छुट्टा-छुट्टै कसिू हरूका लागि अनतरिक्त अल्पकालीि निष्कासिको आर्दे ि

दर्दि सक्िेछि ् ति ती निष्कासिहरूमा िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि िरििु हुँर्दैि। तपाईंको बच्चालाई एउटै िैक्षक्षक वषकमा 10
सन्ञ्चत प्रवद्यालय दर्दिका लागि निष्कासि ििे पनछ, हालको निष्कासि लिाताि 10 प्रवद्यालय दर्दिभधर्दा बिीको लागि
होइि ि िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि िर्दै ि भिे, तपाईंको बच्चालाई अधय सेदटङमै भए पनि सामाधय िैक्षक्षक पाठ्यिममा
सहभािी हुि जािी िाख्ि तिा तपाईंको बच्चाको IEP मा तय िरिएका लक्ष्यहरू पूिा ििे तफक ििनत ििक मद्दत ििक
प्रवद्यालयले सेवाहरू िर्दाि ििक अनिवायक हुधछ। प्रवद्यालयको कमकचािीले कुि-कुि सेवाहरू आवश्यक छि ् भिी निर्कय ििक
कम्तीमा तपाईंको बच्चाको एकजिा शिक्षकसँि पिामिक शलिुपछक ।
िैक्षक्षक परििेिको परिितार्
असक्षमा भएको बच्चालाई लिाताि 10 प्रवद्यालय दर्दिभधर्दा बिी समयको लागि निष्कासि िरिएको भएमा वा बच्चालाई
उही िैक्षक्षक वषकमा कुिै िकािको िाँचा निमाकर् हुिेििी एउटै क्रकसमका कसूिका लागि िेिैपटक निष्कासि िरिएको भएमा,
भिाक, समीक्षा ि खािे जी िक्रिया सम्बधिी अशभभावकको निर्दे शिका
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उसलाई/उिलाई हालको िैक्षक्षक परिवेिबाट हटाउिुलाई िैक्षक्षक परिवेिको परिवतकि मानिधछ। निम्ि अवस्िाहरूमा
निष्काषिको िाँचा निमाकर् भएको मानिधछ:
•
•
•

एक प्रवद्यालय वषकमा कुल 10 दर्दिभधर्दा बिी समयको लागि निष्काषि िरिँ र्दा;
तपाईंको बच्चाको व्यवहाि पदहले जि
ु व्यवहािको कािर्ले निष्कासि िरिएको गियो, त्यससँि लिभि शमल्र्दो-जल्
ु र्दो
छ; ि
निष्कासिको लम्बाई, बच्चालाई निष्कासि िरिएको कुल समय ि निष्काषिहरू बीचको अवगि जस्ता अधय तत्वहरू।

प्रवद्यालयले ित्येक माशमलालाई हे र्दै निष्कासिको िाँचाले िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि भएको जिाउँ छ वा जिाउँ र्दै ि भधिे
कुिाको निर्कय ििेछ। तपाईंले निष्पक्ष सुिुवाई वा धयानयक िक्रिया माफकत प्रवद्यालयको यस निर्कयमा आपन्त्त जिाउि
सक्िह
ु ु धछ।

प्रवद्यालयले प्रवद्यािीलाई उसको/उिको िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि हुिेििी निष्कासि ििे िस्ताव ििे को खण्डमा, प्रवद्यालयका
अगिकािीहरूले तपाईंलाई उक्त निर्कयको बािे मा सूगचत ििुप
क छक ि तपाईंलाई िक्रियात्मक सुिक्षाको

सूचिा को िनतशलप्रप

पनि िर्दाि ििुप
क छक । यो कायक बच्चाको िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि ििे निर्कय िरिएको शमनतमा िरििुपछक । यसका अनतरिक्त,
प्रवद्यालयले मेनिफेस्टे सि नििाकिर् भनििे कायक ििक ARD सशमनतको बैठक आयोजिा ििुप
क छक ।
मेनर्फेस्िे सर् नर्धनािण

मेनिफेस्टे सि नििाकिर् कायक िर्दाक, ARD सशमनतले निम्ि शलखखत कुिाहरू नििाकिर् ििकका लागि IEP, कुिै पनि शिक्षकको

िाय तिा तपाईंले िर्दाि ििुभ
क एको कुिै पनि सम्बन्धित जािकािी सदहत तपाईंको बच्चाको फाइलमा भएको कुिै पनि
साधर्दशभकक जािकािीको समीक्षा ििुप
क छक :
•

कगित आचिर् तपाईंको बच्चाको असक्षमताको कािर्ले भएको हो क्रक होइि वा तपाईंको बच्चाको असक्षमतासँि
ित्यक्ष तिा उल्लेखिीय रूपमा सम्बन्धित छ क्रक छै ि; वा

•

कगित आचिर् प्रवद्यालयले IEP कायाकधवयि ििक असफल भएको ित्यक्ष परिर्ाम स्वरूप भएको हो क्रक होइि;

ARD सशमनतले मागि उन्ल्लखखत र्दई
ु मध्ये कुिै एउटा अवस्िा पूिा भएको नििाकिर् ििे मा, सो आचिर् बच्चाको असक्षमताको

कािर्ले भएको ठहि हुधछ। ARD सशमनतले मागि उन्ल्लखखत कुिै पनि अवस्िा पूिा िभएको नििाकिर् ििे मा, सो आचिर्
बच्चाको असक्षमताको कािर्ले भएको होइि।
कगथत आचिण बच्चनको असक्षमतनको कनिणले भएको ठहि हुुँर्दन
कगित आचिर् तपाईंको बच्चाको असक्षमताको कािर्ले भएको हो भिे, ARD सशमनतले या त:
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•
•

प्रवद्यालयले िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि निम्त्याएको आचिर्को घटिा हुिु अनघ िै FBA िरिसकेको अवस्िामा बाहे क,
कायाकत्मक व्यावहाजधय मूल्याङ्कि (FBA) ििी BIP कायाकधवयि ििुप
क छक ; वा
BIP कायाकधवयि िरिसकेको भएमा, BIP को समीक्षा ििी कगित आचिर्लाई सम्बोिि ििक आवश्यक परिमाजकिहरू
ििुप
क छक ।

यसका अनतरिक्त, निम्ि अवस्िाहरूमा बाहे क, ARD सशमनतले तपाईंको बच्चालाई पदहले जुि िैक्षक्षक परिवेिबाट निष्कासि
ििे को गियो सोही परिवेिमा क्रफताक पठाउिुपछक :
•

तपाईंको बच्चाको BIP को परिमाजकिको भािको रूपमा तपाईं ि प्रवद्यालयको बीचमा बच्चाको िैक्षक्षक परिवेि परिवतकि
ििे सहमनत भएमा; वा

•

तपाईंको बच्चाले ििे को प्रवद्यािीको आचाि संदहताको उल्लङ्घिले तल उल्लेख िरिएका प्रविेष परिन्स्िनतहरू मध्ये कुिै
एउटालाई समावेि िछक ।

ARD सशमनतले तपाईंको बच्चाको आचिर् प्रवद्यालय ले IEP कायाकधवयि ििक असफल भएको कािर्ले िर्दाक भएको गियो
भधिे निष्कषक निकालेको खण्डमा, प्रवद्यालयले कमीकमजोिीहरूलाई सुिािक तत्काल कर्दम चाल्िुपछक ।
कगथत आचिण बच्चनको असक्षमतनको कनिणले र्हुुँर्दन
कगित आचिर् तपाईंको बच्चाको असक्षमताको कािर्ले भएको होइि भिे, उगचत िैक्षक्षक सेवाहरू िाप्त ििक जािी िाख्िप
ु िे

अवस्िामा बाहे क, प्रवद्यालयका कमकचािीले तपाईंको बच्चालाई अधय बच्चालाई जस्तै अिि
ु ासिात्मक कािवाही ििक सक्िेछ।
बच्चाको ARD सशमनतले बच्चाको लागि IAES नििाकिर् ििेछ।

वििेष परिम्स्थनतहरू
निम्म अवस्िाहरूमा प्रवद्यालयको कमकचािीले तपाईंको बच्चाको आचिर् उसको वा उिको असक्षमताको कािर्ले भएको
गियो वा गिएि भधिे कुिालाई ध्यािमा ििाखखकि बच्चालाई 45 प्रवद्यालय दर्दिसम्म IAES मा िाख्ि सक्छ:
•
•

प्रवद्यालय शभर, प्रवद्यालय परिसिमा वा प्रवद्यालयको समािोहमा हातहनतयाि बोकेको वा ल्याएको पाइएमा;
प्रवद्यालय शभर, प्रवद्यालय परिसिमा वा प्रवद्यालयको समािोहमा जािाजाि अवैि लािुऔषि बोकेको वा ियोि ििे को
पाइएमा वा अरूलाई नियन्धरत वस्तु बबिी ििक उक्साएको पाइएमा; वा

•

प्रवद्यालय शभर, प्रवद्यालय परिसिमा वा प्रवद्यालयको समािोहमा अधय व्यन्क्तलाई िम्भीि िािीरिक चोट पुर्याएको
भएमा।

ARD सशमनतले बच्चाको लागि IAES नििाकिर् ििेछ।
अझैसम्म योग्य ठहि भईर्सकेकन बनलबनभलकनको सुिक्षन
तपाईंको बच्चा प्रविेष शिक्षा तिा सम्बन्धित सेवाहरू िाप्त ििक योग्य ठहि भएको छै ि ति उसले/उिले प्रवद्यािीको आचाि
संदहता उल्लङ्घि ििे क्रकशसमको कुिै व्यवहाि िछक ि तपाईंको बच्चाको प्रवद्यालयलाई उक्त घटिा हुिु अनघ िै तपाईंको
बच्चा असक्षमता भएको बच्चा हो भधिे ज्ञाि गियो भिे, तपाईंको बच्चा IDEA अधतिकत िक्रियात्मक सिु क्षा पाउि हकर्दाि
हुधछ। यस प्रवषयको बािे मा अनतरिक्त जािकािी िक्रियात्मक सुिक्षाको सूचिामा पाउि सक्रकधछ।
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द्रत
ु नर्टपक्ष सुर्ुिनई
तपाईं बच्चालाई IAES मा िाख्िे निर्कय वा मेनिफेस्टे सि नििाकिर्मा असहमत हुिुहुधछ भिे, तपाईंले ित
ु निष्पक्ष सुिुवाईको

अििु ोि ििक सक्िह
ु ु धछ। ARD सशमनतले बच्चाको खिाब आचिर् उसको असक्षमताको कािर्ले भएको गियो भिी नििाकिर्
िरिसकेपनछ प्रवद्यालयले तपाईंको बच्चालाई प्रवद्यालयमा क्रफताक पठाउिे निर्कय िनत आपन्त्त जिाउि चाहे को खण्डमा,
प्रवद्यालयले पनि ित
ु निष्पक्ष सुिुवाईको अिुिोि ििक सक्िेछ।
वििनर्द समनधनर्
समय समयमा, तपाईंको असक्षमता भएको बच्चाको पदहचाि, मूल्याङ्कि, िैक्षक्षक परिवेि नियोजि, वा FAPE को

व ् ुवस्िासँि सम्बन्धित प्रववार्दहरू उत्पधि हुि सक्छि ्। मतभेर्दहरू उत्पधि भएको खण्डमा, नतिलाई तत्काल समािाि
ििकका लागि तपाईंलाई प्रवद्यालय कमकचािीसँि शमलेि काम ििक जोडर्दाि रूपमा िोत्सादहत िरिधछ। तपाईंले आफ्िो
प्रवद्यालयलाई यसले अशभभावकहरूका लागि के-कस्ता प्रववार्द समािाि प्रवकल्पहरू िर्दाि िछक भधिे बािे मा सोध्ि सक्िह
ु ु धछ।

प्रविेष शिक्षा सम्बधिी मतभेर्दहरूको समािाि ििक TEA ले चािवटा औपचारिक प्रवकल्पहरू िर्दाि िछक : िाज्य IEP
सिलीकिर्, मध्यस्िता सेवाहरू, प्रविेष शिक्षा उजुिी समािाि िक्रिया तिा निष्पक्ष सुिुवाई कायकिम।
TEA को प्रववार्द समािाि प्रवकल्पहरू सम्बधिी जािकािी िक्रियात्मक सुिक्षाको सूचिा ि

TEA को वे ब साइट

http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services,
_Special_Education_General_Information मा पाउि सक्रकधछ।
अनतरितत सहनयतन
यस कािजातमा उन्ल्लखखत एिोनिमहरूको परिभाषाको पूर्क सच
ू ीका हे िक

http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en मा
जािुहोस ्।

िक्रियात्मक सुिक्षाको सूचिा को िनतशलप्रपहरू http://framework.esc18.net/

मा अङ्ग्रेजी ि स्पेनिि भाषामा

उपलब्ि छि ् वा तपाईंले प्रवद्यालयको पिामिकर्दाता वा प्रविेष शिक्षा प्रवभािलाई यसको िनतशलप्रप अिुिोि ििक सक्िुहुधछ।
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