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ट�प: तमुच्या मलुाचा �वशषे �श�ण कायर्क्रम प्रदान करण्यासाठ� जबाबदार असलेल्या कोणत्याह� सावर्ज�नक 
�श�ण ससं्थेच ेवणर्न करण्यासाठ� या दस्तऐवजात शाळा �डस्ट्र�क्ट हा शब्द वापरला जातो. मलू्यांकन हा शब्द 
मलू्यमापन �कंवा चाचणी या अथार्ने वापरला जातो. फेडरल आ�ण राज्य कायदे या सचूनेमध्ये इंग्रजी स�ंेप 
वापरून उद्धतृ केले आहेत, जे या सचूनेच्या शवेटच्या पानावर शब्दकोषात स्पष्ट केले आहेत. 
 
 
 

प्र�क्रयात्मक सुर�ेची सूचना काय आहे? 
 
ह� मा�हती तमु्हाला पालक, कायदेशीर पालक आ�ण तीन (3) वष� वयाच्या एकवीस (21) पासनू अपगं मलुांच े
पालक आ�ण सरोगेट पालक म्हणून आ�ण जे �वद्याथ� अठरा (18) पय�त पोहोचले आहेत, बहुसखं्य वय, तमुच्या 
श�ै�णक अ�धकाराचंे �कंवा प्र�क्रयात्मक सरु�ेच े�वहंगावलोकन प्रदान करत.े 
 
अपगं व्यिक्त �श�ण कायद्यांतगर्त प्र�क्रयात्मक सरु�चेी सचूना आवश्यक आहे (इंग्रजीत, ज्याला IDEA म्हणून 
सबंोधले जात)े आ�ण तमु्हाला प्रदान केले जाणे आवश्यक आहे: 

• जेव्हा तमु्ह� प्रत मागाल 
• तमुच्या मलुाला प�हल्यांदा �वशषे �श�ण मलू्याकंनासाठ� सदं�भर्त केले जात े
• प्रत्येक वेळी तमुच्या मलुाच ेमलू्यमापन करण्यासाठ� तमु्हाला एक मलू्यांकन योजना �दल� जात े
• शालेय वषार्त प�हल� राज्य �कंवा देय प्र�क्रया तक्रार �मळाल्यावर, आ�ण 
• �नयकु्ती बदल घडवनू आणणारा काढण्याचा �नणर्य घेतला जातो तवे्हा 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, आ�ण 56341.1[g] [1])  
 
 
अपंग व्यिक्त �श�ण कायदा (IDEA) म्हणजे काय? 
 
IDEA हा एक फेडरल कायदा आहे ज्यात शालेय �डस्ट्र�क्टनी पात्र अपगं मलुांना "�वनामलू्य योग्य सावर्ज�नक 
�श�ण" (इंग्रजीत, ज्याला FAPE म्हणून सबंोधले जात)े प्रदान करणे आवश्यक आहे. मोफत योग्य सावर्ज�नक 
�श�णाचा अथर् असा आहे क� वयैिक्तकृत �श�ण कायर्क्रमात (इंग्रजीत, IEP म्हणून ओळखले जात)े आ�ण 
सावर्ज�नक देखरेखीखाल� तमुच्या मलुाला कोणत्याह� खचार्�शवाय �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा प्रदान 
केल्या जातील. 
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मी माझ्या मुलाच्या �श�णाबाबतच्या �नणर्यांमध्ये सहभागी होऊ शकतो का? 
  
तमु्हाला तमुच्या मलुाच्या �वशषे �श�ण कायर्क्रमासबंधंीच्या कोणत्याह� �नणर्य घेणार् या बठैक�त सहभागी 
होण्याची सधंी �दल� जाणे आवश्यक आहे. तमुच्या मलुाची ओळख (पात्रता), मलू्यमापन �कंवा श�ै�णक प्लेसम�ट 
आ�ण तमुच्या मलुाच्या FAPE शी सबं�ंधत इतर बाबींबद्दल तमु्हाला IEP ट�म मी�टगंमध्ये सहभागी होण्याचा 
अ�धकार आहे. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 
  
पालक �कंवा सरं�क, �कंवा स्था�नक श�ै�णक एजन्सी (LEA), यांना IEP च्या �वकासामध्ये सहभागी होण्याचा 
आ�ण IEP ट�म मी�टगंच्या कायर्वाह�चा इलेक्ट्रॉ�नक पद्धतीने ऑ�डओ टेप करण्याचा त्यांचा हेत ूसरुू करण्याचा 
अ�धकार आहे. मी�टगंच्या �कमान 24 तास आधी, पालक �कंवा सरं�कानी IEP ट�मच्या सदस्यांना मी�टगं रेकॉडर् 
करण्याच्या त्यांच्या हेतबूद्दल स�ूचत केले पा�हज.े जर पालक �कंवा सरं�क IEP मी�टगं रेकॉडर् करणार् या LEA 
ऑ�डओटेपला समंती देत नसेल, तर मी�टगं ऑ�डओटेप रेकॉडर्रवर रेकॉडर् केल� जाणार नाह�. 

 
तमुच्या अ�धकारांमध्ये FAPE च्या उपलब्धतबेद्दल मा�हती समा�वष्ट आहे, सवर् प्रोग्राम पयार्यांसह, आ�ण सवर् 
उपलब्ध पयार्यी प्रोग्राम्स, सावर्ज�नक आ�ण गरै-सावर्ज�नक दोन्ह�. (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 
300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], आ�ण 56506) 
  
 

मला आणखी मदत कुठे �मळेल? 
  
जेव्हा तमु्हाला तमुच्या मलुाच्या �श�णाबद्दल �चतंा असत,े तवे्हा तमु्ह� तमुच्या मलुाबद्दल आ�ण तमु्हाला 
�दसत असलेल्या कोणत्याह� समस्यांबद्दल बोलण्यासाठ� तमुच्या मलुाच्या �श�क �कंवा प्रशासकाशी सपंकर्  
साधणे मह�वाच ेआहे. तमुच्या शाळेतील �डिस्ट्रक्ट �कंवा स्पेशल एज्यकेुशन लोकल प्लॅन ए�रया (SELPA) 
मधील कमर्चार� तमुच्या मलुाचे �श�ण, तमुच ेअ�धकार आ�ण प्र�क्रयात्मक सरु�ेबद्दलच्या प्रश्नांची उ�रे देऊ 
शकतात. तसेच, जेव्हा तमु्हाला समस्या असत,े तवे्हा हे अनौपचा�रक सभंाषण अनेकदा समस्या सोडवत ेआ�ण 
मकु्त सवंाद राखण्यास मदत करत.े  
 
तमु्ह� कॅ�लफो�नर्यातील पालक ससं्थांपकै� (कौटंु�बक स�मीकरण क� दे्र आ�ण पालक प्र�श�ण ससं्था) एक शी 
सपंकर्  साध ूशकता, जे श�ै�णक प्रणाल� सधुारण्यासाठ� पालक आ�ण �श�क यांच्यातील सहकायर् वाढवण्यासाठ� 
�वक�सत केले गेले होत.े या ससं्थांसाठ� सपंकर्  मा�हती CDE स्पेशल एज्यकेुशन कॅ�लफो�नर्या पॅर�ट 
ऑगर्नायझशेन वेब पेजवर http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp वर आढळत.े  
 
या दस्तऐवजाच्या शवेट� अ�त�रक्त ससंाधने सचूीबद्ध केल� आहेत ज्यामळेु तमु्हाला प्र�क्रयात्मक सरु��तता 
समजून घेण्यात मदत होईल. 
 
माझ ेमूल ब�हरे, ऐकू येत नसलेले, आंधळे, दृिष्टह�न �कंवा ब�हरे-अधं असल्यास काय? 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
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स्टेट स्पेशल स्कूल ब�हरे, श्रवण�म, अधं, दृिष्टह�न, �कंवा ब�हरे-अधं असलेल्या �वद्याथ्या�ना त्यांच्या तीन 
स�ुवधांपकै� प्रत्येक �ठकाणी सेवा प्रदान करतात: फे्रम�ट आ�ण �रव्हरसाइडमधील कॅ�लफो�नर्या स्कूल फॉर द डफे 
आ�ण कॅ�लफो�नर्या स्कूल फॉर द ब्लाइंड येथ ेफे्रम�ट मध्ये. दोन्ह� स्टेट स्कूल फॉर द डफेमध्ये बाल्यावस्थेपासनू 
त े21 वषा�पय�तच्या �वद्याथ्या�ना �नवासी आ�ण �दवसाच ेशालेय कायर्क्रम �दले जातात. कॅ�लफो�नर्या स्कूल फॉर 
द ब्लाइंडमध्ये पाच त े21 वयोगटातील �वद्याथ्या�ना असे कायर्क्रम �दले जातात. राज्य �वशषे शाळा मलू्यांकन 
सेवा आ�ण तां�त्रक सहाय्य देखील देतात. राज्य �वशषे शाळांबद्दल अ�धक मा�हतीसाठ�, कृपया कॅ�लफो�नर्या 
�डपाटर्म�ट ऑफ एज्यकेुशन (CDE) वेबसाइटला http://www.cde.ca.gov/sp/ss/  भेट द्या �कंवा तमुच्या 
मलुाच्या IEP ट�मच्या सदस्यांकडून अ�धक मा�हतीसाठ� �वचारा. 
 

सूचना, संमती, मूल्यांकन, सरोगेट पालकांची �नयुक्ती आ�ण रेकॉडर्मध्ये प्रवेश 
 
 

आधी लेखी सचूना 
 
सूचना केव्हा आवश्यक आहे? 

 
जेव्हा शाळा �डस्ट्र�क्ट तमुच्या �वशषे गरजा असलेल्या मलुाची ओळख, मलू्याकंन �कंवा श�ै�णक �नयकु्ती �कंवा 
मोफत योग्य सावर्ज�नक �श�णाच्या तरतदू�मध्ये बदल प्रस्ता�वत करतो �कंवा नकार देतो तवे्हा ह� सचूना �दल� 
जाणे आवश्यक आहे. (20 USC 1415[b][3] आ�ण (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 
56329 आ�ण 56506[a])  
 
शालेय �डस्ट्र�क्टने तमु्हाला तमुच्या मलुाच्या प्रस्ता�वत मलू्यमापनांबद्दल लेखी सचूना �कंवा मलू्यांकन योजनेत 
तमुच्या मलू्यांकनाच्या लेखी �वनतंीच्या पधंरा (15) �दवसांच्या आत स�ूचत करणे आवश्यक आहे. सचूना 
समजण्याजोगी आ�ण तमुच्या मळू भाषते �कंवा सपें्रषणाच्या इतर पद्धतींमध्ये असणे आवश्यक आहे, जोपय�त 
तसे करणे स्पष्टपणे शक्य होणार नाह�. (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
सूचना मला काय सांगेल? 
  
आधीच्या लेखी सचूनेमध्ये खाल�ल गोष्ट�ंचा समावेश असणे आवश्यक आहे: 
 
1. शाळा �डस्ट्र�क्टने प्रस्ता�वत केलेल्या �कंवा नाकारलेल्या कृतींचे वणर्न 
2. कारवाई का प्रस्ता�वत �कंवा नाकारल� गेल� याच ेस्पष्ट�करण 
3. प्रस्ता�वत �कंवा नाकारलेल्या कारवाईसाठ� आधार म्हणून वापरलेल्या प्रत्येक मलू्यांकन प्र�क्रयेच ेवणर्न, 

रेकॉडर् �कंवा अहवाल 
4. अपगंत्व असलेल्या मलुाच्या पालकांना प्र�क्रयात्मक सरु�अेतंगर्त सरं�ण आहे असे �वधान 

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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5. या भागाच्या तरतदु� समजून घेण्यासाठ� पालकांनी सपंकर्  साधण्यासाठ� स्रोत 
6. IEP ट�मने �वचारात घेतलेल्या इतर पयार्यांच ेवणर्न आ�ण त ेपयार्य नाकारण्यात आलेल� कारणे; आ�ण 
7. प्रस्ता�वत �कंवा नाकारलेल्या कृतीशी सबं�ंधत इतर कोणत्याह� घटकांच ेवणर्न. (20 USC 1415[b][3] आ�ण 

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

पालकांची संमती 
  
 
मूल्यांकनासाठ� माझी मंजुर� कधी आवश्यक आहे? 
  
तमु्हाला तमुच्या मलुाला �वशषे श�ै�णक सेवांसाठ� सदं�भर्त करण्याचा अ�धकार आहे. तमुच्या मलुाचे प�हले 
�वशषे श�ै�णक मलू्यमापन पढेु जाण्यापवू� तमु्हाला मा�हती, लेखी समंती देणे आवश्यक आहे. प्रस्ता�वत 
मलू्यमापन योजना �मळाल्यापासनू पालकांकड े�नणर्य होण्यासाठ� �कमान पधंरा (15) �दवस आहेत. समंती 
�मळाल्यानतंर मलू्यांकन लगेच सरुू होऊ शकत ेआ�ण त ेपणूर् करणे आवश्यक आहे आ�ण तमुच्या समंतीच्या साठ 
(60) �दवसांच्या आत एक IEP �वक�सत करणे आवश्यक आहे.  
 
 

सेवांसाठ� माझी मंजुर� कधी आवश्यक आहे? 
 
तमुचा शाळा �डस्ट्र�क्ट तमुच्या पाल्याला �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा प्रदान करण्यापवू� तमु्ह� मा�हती, 
लेखी समंती देणे आवश्यक आहे. 
 
 

पालक संमती देत नाह�त तवे्हा काय प्र�क्रया असतात? 
 
जर तमु्ह� प्रारं�भक मलू्याकंनासाठ� समंती �दल� नाह� �कंवा समंती देण्याच्या �वनतंीला प्र�तसाद देण्यात 
अयशस्वी झाल्यास, शाळा �डस्ट्र�क्ट योग्य प्र�क्रया प्र�क्रयेचा वापर करून प्रारं�भक मलू्यांकनाचा पाठपरुावा करू 
शकतो. 
 
आपण सेवा सरुू करण्यास समंती देण्यास नकार �दल्यास, शाळा �डस्ट्र�क्टने �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा 
प्रदान करू नये आ�ण योग्य प्र�क्रया प्र�क्रयेद्वारे सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न करू नये. 
 
तमु्ह� तमुच्या मलुासाठ� �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवांना लेखी समंती �दल्यास परंत ुIEP च्या सवर् घटकांना 
समंती देत नसल्यास, कायर्क्रमाचे त ेघटक ज्यांना तमु्ह� समंती �दल� आहे त े�वलबं न करता लाग ूकेले जाणे 
आवश्यक आहे. 
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जर शालेय �डस्ट्र�क्टने असे ठरवले क� प्रस्ता�वत �वशषे श�ै�णक कायर्क्रम घटक ज्याला तमु्ह� समंती देत नाह� 
तो तमुच्या मलुाला मोफत योग्य सावर्ज�नक �श�ण देण्यासाठ� आवश्यक आहे, तर योग्य प्र�क्रया सनुावणी सरुू 
करणे आवश्यक आहे. योग्य प्र�क्रया सनुावणी घेतल्यास, सनुावणीचा �नणर्य अ�ंतम आ�ण बधंनकारक असेल.  
 
पनुमूर्ल्यांकनाच्या बाबतीत, शाळा �डस्ट्र�क्टने तमुची समंती �मळवण्यासाठ� वाजवी उपाययोजना 
दस्तऐवजीकरण करणे आवश्यक आहे. तमु्ह� प्र�तसाद देण्यास अयशस्वी झाल्यास, शाळा �डस्ट्र�क्ट तमुच्या 
समंती�शवाय पनुमूर्ल्यांकनासाठ� पढेु जाऊ शकतो. (20 USC 1414[a][1][D] आ�ण 1414[c]; 34 CFR 
300.300; EC 56506[e], 56321[c] आ�ण [d], आ�ण 56346). 
 
 
मी संमती कधी रद्द करू शकतो? 
 
�वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवांच्या सरुुवातीच्या तरतदु�नतंर कोणत्याह� वेळी, एखाद्या मलुाच ेपालक �वशषे 
�श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवांच्या सतत तरतदू�साठ� लेखी समंती रद्द करतात, तर सावर्ज�नक ससं्था: 
 
1. मलुाला �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा देणे सरुू ठेव ूशकत नाह�, परंत ुअशा सेवा बदं करण्यापवू� कलम 

34 CFR 300.503 नसुार पवूर् लेखी सचूना देणे आवश्यक आहे. 
2. भाग 300 34 CFR च्या उपभाग E मधील कायर्पद्धतींचा करारनामा �कंवा मलुाला सेवा प्रदान केल्या जातील 

असा �नणर्य �मळ�वण्यासाठ� वापरू शकत नाह� (34 CFR कलम 300.506 अतंगर्त मध्यस्थी प्र�क्रया �कंवा 
34 CFR कलम 300.507 त े300.516 अतंगर्त देय प्र�क्रया प्र�क्रयांसह) 

3. मलुाला पढु�ल �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यामळेु मलुासाठ� मोफत 
योग्य सावर्ज�नक �श�ण (FAPE) उपलब्ध करून देण्याच्या आवश्यकतचे ेउल्लघंन केल्याचे मानले जाणार 
नाह�.  

4. �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवांच्या पढु�ल तरतदु�साठ� मलुासाठ� 34 CFR कलम 300.320 आ�ण 
300.324 अतंगर्त IEP ट�म मी�टगं आयोिजत करणे �कंवा IEP �वक�सत करणे आवश्यक नाह� 

 
कृपया ल�ात घ्या, 34 CFR कलम 300.9 (c)(3) नसुार, जर पालकांनी त्यांच्या मलुाच्या �वशषे �श�ण सेवांच्या 
पावतीसाठ� �ल�खत समंती रद्द केल� तर मलुाला सरुुवातीला �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा, समंती रद्द 
केल्यामळेु मलुाच्या �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवांच ेकोणतहे� सदंभर् काढून टाकण्यासाठ� सावर्ज�नक 
एजन्सीला मलुाच्या श�ै�णक न�द�ंमध्ये सधुारणा करण्याची आवश्यकता नाह�. 
[/ g2] 
 

सरोगेट पालकांची �नयकु्ती  
 
 

जर पालक ओळखता येत नसेल �कंवा शोधता येत नसेल तर? 
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शालेय �डस्ट्र�क्टनी हे स�ुनिश्चत केले पा�हज ेक� जवे्हा पालक ओळखले जाऊ शकत नाह�त आ�ण शाळा �डस्ट्र�क्ट 
पालकांचा ठाव�ठकाणा शोधू शकत नाह� तवे्हा अपगंत्व असलेल्या मलुाच्या पालकांसाठ� सरोगेट पालक म्हणून 
काम करण्यासाठ� एखाद्या व्यक्तीला �नयकु्त केले आहे. 
 
जर मलू सोबत नसलेले बेघर यवुक असेल, राज्य कल्याण आ�ण ससं्था स�ंहतअेतंगर्त न्यायालयाचा न्याय�नवाडा 
�कंवा वॉडर् असेल आ�ण �वशषे �श�णासाठ� सदं�भर्त असेल �कंवा आधीच IEP असेल तर सरोगेट पालक देखील 
�नयकु्त केले जाऊ शकतात. (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 आ�ण 
7579.6) 
 

 भेदभावर�हत मलू्याकंन 
 
 

माझ्या मुलाच�ेवशषे �श�ण सेवांसाठ� मूल्यांकन कसे केले जात?े 
 
तमु्हाला तमुच्या मलुाचे सशंयास्पद अपगंत्वाच्या सवर् �ेत्रांमध्ये मलू्यांकन करण्याचा अ�धकार आहे. मलू्यमापन 
आ�ण �नयकु्तीसाठ� वापरलेल� सामग्री आ�ण कायर्पद्धती वां�शक, सांस्कृ�तक �कंवा ल��गक भेदभाव करणार� 
नसावी.  
 
मलू्यमापन सा�हत्य प्रदान केले जाणे आवश्यक आहे आ�ण चाचणी आपल्या मलुाच्या मळू भाषते �कंवा 
सपें्रषणाच्या पद्धतीमध्ये आ�ण फॉमर्मध्ये प्रशा�सत करणे आवश्यक आहे क� मलुाला काय मा�हत आहे आ�ण त े
श�ै�णक, �वकासात्मक आ�ण कायार्त्मकपणे करू शकत ेयाबद्दल अचूक मा�हती �मळण्याची शक्यता आहे, 
जोपय�त त ेस्पष्टपणे शक्य नाह�. म्हणून प्रदान करा �कंवा व्यवस्था�पत करा.  
 
तमुच्या मलुासाठ� पात्रता ठरवण्यासाठ� आ�ण FAPE �वक�सत करण्यासाठ� कोणतीह� एकच प्र�क्रया एकमेव 
�नकष अस ूशकत नाह�. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] आ�ण 
56320)  
 
 

स्वतंत्र श�ै�णकमलू्याकंन 
 
 

माझ्या मुलाची �डस्ट्र�क्टच्या खचार्वर स्वतंत्रपणे चाचणी केल� जाऊ शकते का? 
  
तमु्ह� शाळा �डस्ट्र�क्टद्वारे केलेल्या मलू्यांकनाच्या �नकालांशी असहमत असल्यास, सावर्ज�नक खचार्वर 
मलू्यांकन करण्यासाठ� पात्र असलेल्या व्यक्तीकडून तमुच्या मलुासाठ� स्वततं्र श�ै�णक मलू्यांकन मागण्याचा 
आ�ण �मळवण्याचा अ�धकार तमु्हाला आहे.  
 
सावर्ज�नक एजन्सी जेव्हा पालक असहमत असेल असे मलू्यांकन करत ेतवे्हा पालकांना सावर्ज�नक खचार्वर फक्त 
एक स्वततं्र श�ै�णक मलू्यमापन करण्याचा अ�धकार आहे. 
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शालेय �डस्ट्र�क्टने स्वततं्र श�ै�णक मलू्यमापनाच्या तमुच्या �वनतंीस प्र�तसाद देणे आवश्यक आहे आ�ण स्वततं्र 
श�ै�णक मलू्यांकन कोठे �मळवायचे याबद्दल मा�हती प्रदान करणे आवश्यक आहे.  
 
जर शाळेच्या �डस्ट्र�क्टचा असा �वश्वास असेल क� �डस्ट्र�क्टच ेमलू्याकंन योग्य आहे आ�ण स्वततं्र मलू्यांकन 
आवश्यक आहे यावर असहमत असेल तर, शाळा �डस्ट्र�क्टने त्याच ेमलू्याकंन योग्य असल्याचे �सद्ध 
करण्यासाठ� योग्य प्र�क्रया सनुावणीची �वनतंी करणे आवश्यक आहे. �डस्ट्र�क्ट प्रच�लत असल्यास, तमु्हाला 
अद्याप स्वततं्र मलू्यांकनाचा   
अ�धकार आहे परंत ुसावर्ज�नक खचार्वर नाह�. IEP ट�मने स्वततं्र मलू्यांकनांचा �वचार केला पा�हज.े  
  
�डस्ट्र�क्ट मलू्यमापन प्र�क्रया �वद्याथ्या�ना वगार्तील �नर��णास परवानगी देतात. मलू्यांकनादरम्यान शाळेच्या 
�डिस्ट्रक्टने तमुच्या मलुाचे �कंवा �तच्या वगार्त �नर��ण केले असल्यास, �कंवा शाळेच्या �डस्ट्र�क्टने  तमुच्या 
मलुाचे �नर��ण करण्याची परवानगी �दल� असती, तर स्वततं्र श�ै�णक मलू्यमापन करणार् या व्यक्तीला तमुचे 
मलूांचे वगार्त देखील �नर��ण करण्याची परवानगी �दल� पा�हजे.  
 
जर शाळा �डस्ट्र�क्ट तमुच्या मलुासाठ� नवीन शाळा से�टगं प्रस्ता�वत करत असेल आ�ण स्वततं्र श�ै�णक 
मलू्यमापन आयोिजत केले जात असेल, तर स्वततं्र मलू्याकंनकत्यार्ला प्रथमप्रस्ता�वत नवीन से�टगंचे �नर��ण 
करण्याची परवानगी देणे आवश्यक आहे. (20 USC 1415[b][1] आ�ण [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 
56329[b] आ�ण [c]) 
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श�ै�णक रेकॉडर्मध्ये प्रवेश 
 
 

मी माझ्या मुलाच े शै��णक रेकॉडर् तपासू शकतो का? 
  
तमुच्या मलुाच्या IEP बद्दलच्या बठैक�पवू� �कंवा योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीपवू� तमु्हाला तमुच्या मलुाच्या सवर् 
श�ै�णक न�द�ंची तपासणी करण्याचा आ�ण �वनाकारण �वलबं न करता त्यांच ेपनुरावलोकन करण्याचा अ�धकार 
आहे. �वनतंी केल्यास, त�डी �कंवा �ल�खत स्वरुपात �वनतंी केल्यानतंर पाच (5) व्यवसाय �दवसांच्या आत शाळा 
�डस्ट्र�क्टने तमु्हाला रेकॉडर् आ�ण प्रतींमध्ये प्रवेश प्रदान करणे आवश्यक आहे. (EC 49060, 56043[n], 
56501[b][3], आ�ण 56504) 
 
 

�ववादाचें �नराकरण कसे केले जाते 
 
 

योग्य प्र�क्रया सनुावणी 
  
 
योग्य प्र�क्रया सुनावणी कधी उपलब्ध आहे? 
  
तमुच्या मलुाची ओळख, मलू्यमापन आ�ण श�ै�णक �नयकु्ती �कंवा FAPE च्या तरतदु�बाबत �नष्प� योग्य 
प्र�क्रया सनुावणीची �वनतंी करण्याचा तमु्हाला अ�धकार आहे. योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीची �वनतंी तमु्हाला 
माह�त असल् याच् या तारखेपासनू दोन वषा�च्या आत दाखल केल� जाणे आवश् यक आहे �कंवा क�थत कृतीबद्दल 
मा�हती असल् याची जी देय प्र�क्रया तक्रार�चा आधार बनत.े (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 
56501 आ�ण 56505[l]) 
  
 
मध्यस्थी आ�ण पयार्यी �ववाद �नराकरण 
  
 

मी मध्यस्थीची �कंवा�ववाद सोडवण्याचा पयार्यी मागर्ची �वनंती करू शकतो का? 
 
योग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� �वनतंी करण्यापवू� �कंवा नतंर मध्यस्थीची �वनतंी केल� जाऊ शकत.े 
 
तमु्ह� शालेय �डस्ट्र�क्टला मध्यस्थी �कंवा वकैिल्पक �ववाद �नराकरण (ADR) द्वारे �ववाद सोडवण्यास सांग ू
शकता, जे योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीपे�ा कमी �वरोधी आहे. ADR आ�ण मध्यस्थी या �ववादाच े�नराकरण 
करण्याच्या ऐिच्छक पद्धती आहेत आ�ण योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीच्या तमुच्या अ�धकाराला �वलबं करण्यासाठ� 
वापरल्या जाऊ शकत नाह�त. 
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सुनावणीपूवर् मध्यस्थी प�रषद म्हणजे काय? 
 
योग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� �वनतंी दाखल करण्यापवू� तमु्ह� मध्यस्थीद्वारे �नराकरण शोधू शकता. प�रषद ह� 
एक अनौपचा�रक कायर्वाह� आहे जी एखाद्या मलुाची ओळख, मलू्याकंन �कंवा श�ै�णक प्लेसम�ट �कंवा FAPE 
शी सबं�ंधत समस्यांच े�नराकरण करण्यासाठ� गरै-�वरोधी पद्धतीने केल� जात.े  
 
सनुावणीपवूर् मध्यस्थी प�रषदेत, पालक �कंवा शाळेच्या �डिस्ट्रक्टला नॉनटॉन� प्र�त�नधींसोबत आ�ण सल्ला �दला 
जाऊ शकतो आ�ण प�रषदच्या आधी �कंवा नतंर त ेएखाद्या वक�लाशी सल्लामसलत करू शकतात. तथा�प, 
सनुावणीपवूर् मध्यस्थी प�रषदेची �वनतंी करणे �कंवा त्यात सहभागी होणे ह� योग्य प्र�क्रया सनुावणीची �वनतंी 
करण्यासाठ� पवूर्अट नाह�.  
 
सनुावणीपवूर् मध्यस्थी प�रषदेसाठ� सवर् �वनतं्या अधी�काकंड ेदाखल केल्या जातील. अधी�कांकड ेलेखी �वनतंी 
दाखल करून सनुावणीपवूर् मध्यस्थी प�रषद सरुू करणार् या प�ाने �वनतंी दाखल केल्यावर �वनतंीची प्रत 
मध्यस्थीसाठ� दसुर् या प�ाला प्रदान केल� जाईल.  

 
मध्यस्थीची �वनतंी प्राप्त झाल्यापासनू सनुावणीपवूर् मध्यस्थी प�रषद पधंरा (15) �दवसांच्या आत �नयोिजत 
केल� जाईल आ�ण मध्यस्थीची �वनतंी �मळाल्यानतंर तीस (30) �दवसांच्या आत पणूर् केल� जाईल जोपय�त दोन्ह� 
प� वेळ वाढवण्यास सहमत होत नाह�त. ठराव पणूर् झाल्यास, प�ांनी ठराव मांडणारा कायदेशीर बधंनकारक लेखी 
करार अमंलात आणावा. मध्यस्थी प्र�क्रयेदरम्यान सवर् चचार् गोपनीय असतील. सवर् सनुावणीपवूर् मध्यस्थी 
प�रषदा वेळेवर �नयोिजत केल्या जातील आ�ण प�ांना वाजवीपणे सोयीस्कर वेळी आ�ण �ठकाणी आयोिजत 
केल्या जातील. सवर् प�ांच्या समाधानासाठ� समस्यांचे �नराकरण करण्यात अयशस्वी झाल्यास,  
मध्यस्थी प�रषदेची �वनतंी करणार्या प�ाकड ेयोग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� दाखल करण्याचा पयार्य आहे. (EC 
56500.3 आ�ण 56503) 
 
 

योग्य प्र�क्रया अ�धकार 
 
 
माझ ेयोग्य प्र�क्रया अ�धकार काय आहेत? 
  
तमु्हाला याचा अ�धकार आहे: 
1. �वशषे �श�ण आ�ण प्रशासक�य सनुावणी �नय�ंत्रत करणार् या कायद्याचंी मा�हती असलेल्या व्यक्तीसमोर 

राज्य स्तरावर �नष्प� आ�ण �नष्प� प्रशासक�य सनुावणी घ्या. (20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-
[D]; 34 CFR[/ g2] 300.511; EC 56501[b][4]) 

2. वक�ल आ�ण/�कंवा ज्यांना अपगं मलुांबद्दल मा�हती आहे अशा व्यक्तींसोबत रहा आ�ण त्यांना सल्ला द्या 
(EC 56505 [e][1]) 
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3. सध्याच ेपरुावे, लेखी यिुक्तवाद आ�ण त�डी यिुक्तवाद (EC 56505[e][2]) 
4. सामना करा, उलटतपासणी करा आ�ण सा�ीदारांची उपिस्थती आवश्यक आहे  
(EC 56505[e][3]) 
5. �ल�खत �कंवा, पालकांच्या पयार्यावर, सनुावणीच ेइलेक्ट्रॉ�नक शब्दशः रेकॉडर् प्राप्त करा, ज्यामध्ये तथ्य 

आ�ण �नणर्यांचे �नष्कषर् समा�वष्ट आहेत (EC 56505[e][4]) 
6. तमुच्या मलुाला सनुावणीला हजर ठेवा (EC 56501[c][1])  
7. सनुावणी लोकांसाठ� खुल� �कंवा बदं असावी (EC 56501[c][2]) 
8. सवर् दस्तऐवजांची एक प्रत, त्या तारखेपय�त पणूर् केलेले मलू्यांकन आ�ण �शफारशी आ�ण सा�ीदारांची याद� 

आ�ण त्यांच्या सा�ीच ेसामान्य �ेत्र सनुावणीपवू� पाच (5) व्यावसा�यक �दवसांच्या आत प्राप्त करा (EC 
56505[e ][7] आ�ण 56043[v]) 

9. सनुावणीच्या (EC 56505[e][6]) कमीत कमी दहा (10) कॅल�डर �दवसांपवू� समस्यांबद्दल आ�ण त्यांच्या 
प्रस्ता�वत �नराकरणाची इतर प�ांना मा�हती द्या. 

10. एक दभुाषी प्रदान करा (CCR 3082[d]) 
11. सनुावणीची टाइमलाइन वाढवण्याची �वनतंी करा (EC 56505[f][3])  
12. योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीदरम्यान कोणत्याह� वेळी मध्यस्थी प�रषद घ्या (EC 56501[b][2]), आ�ण 
13. दसुर् या प�ाकडून सनुावणीच्या �कमान दहा �दवस अगोदर नोट�स प्राप्त करा क� दसुर् या प�ाचे प्र�त�न�धत्व 

वक�लाद्वारे करायच ेआहे (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 
आ�ण 300.515) 
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�ल�खत देय प्र�क्रयेची तक्रार दाखल करणे  
 
 
मी योग्य प्र�क्रयेची सुनावणी �वनंती कशी करू? 
 
  
तमु्हाला योग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� लेखी �वनतंी दाखल करणे आवश्यक आहे. तमु्ह� �कंवा तमुच्या प्र�त�नधीने 
तमुच्या �वनतंीमध्ये खाल�ल मा�हती सब�मट करणे आवश्यक आहे: 
 
1. मलुाचे नाव 
2. मलुाच्या �नवासस्थानाचा प�ा 
3. मलू ज्या शाळेत �शकत आहे त्या शाळेच ेनाव 
4. बेघर मलुाच्या बाबतीत, मलुासाठ� उपलब्ध सपंकर्  मा�हती आ�ण मलुाच्या शाळेच ेनाव, आ�ण 
5. समस्येच्या स्वरूपाच ेवणर्न, समस्येशी सबं�ंधत तथ्ये आ�ण समस्या(च)े प्रस्ता�वत �नराकरण 
  
फेडरल आ�ण राज्य कायदे आवश्यक आहे क� योग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� दाखल करणार् या प�ाने दसुर् या प�ाला 
लेखी �वनतंीची एक प्रत प्रदान करणे आवश्यक आहे. (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; 
EC 56502 [c][1]) 
 
योग्य प्र�क्रया सनुावणीसाठ� दाखल करण्यापवू�, शाळा �डस्ट्र�क्टला एक ठराव सत्र आयोिजत करून प्रकरणाच े
�नराकरण करण्याची सधंी प्रदान केल� जाईल, जी पालक आ�ण IEP ट�मच्या सबं�ंधत सदस्यांमधील एक बठैक 
आहे ज्यांना योग्य प्र�क्रयेत सनुावणीची �वनतंी ओळखलेल्या तथ्यांची �व�शष्ट मा�हती आहे. (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
ठराव सत्रामध्ये काय समा�वष्ट आहे? 

 
पालकांच्या योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीच्या �वनतंीची सचूना �मळाल्यापासनू पधंरा (15) �दवसांच्या आत  
 �नराकरण सत्र बोलावले जाईल. सत्रांमध्ये शालेय �डस्ट्र�क्टचा एक प्र�त�नधी समा�वष्ट असेल ज्याला �नणर्य 
घेण्याचे अ�धकार आहेत आ�ण जोपय�त पालक व�कलाच्या सोबत नसतील तोपय�त शाळा �डस्ट्र�क्टच ेवक�ल 
समा�वष्ट नसतील. मलुाचे पालक योग्य प्र�क्रया सनुावणीच्या समस्येवर आ�ण योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीच्या 
�वनतंीचा आधार असलेल्या तथ्यांवर चचार् करू शकतात.  
 
पालक आ�ण शाळा �डिस्ट्रक्टने मी�टगं माफ करण्यासाठ� लेखी सहमती �दल्यास ठराव सत्राची आवश्यकता नाह�. 
जर शाळा �डस्ट्र�क्टने तीस (30) �दवसांच्या आत योग्य प्र�क्रया सनुावणीची समस्या सोडवल� नाह�, तर योग्य 
प्र�क्रया सनुावणी होऊ शकत.े जर ठराव झाला तर प� कायदेशीर बधंनकारक कराराची अमंलबजावणी करतील. 
(20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
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कारवाई दरम्यान माझ्या मुलाच ेप्लेसम�ट बदलते का? 
  
कोणत्याह� प्रशासक�य �कंवा न्यायालयीन प्र�क्रयेत सामील असलेल्या मलुाने सध्याच्या श�ै�णक प्लेसम�टमध्ये 
राहणे आवश्यक आहे जोपय�त तमु्ह� आ�ण शाळा �डस्ट्र�क्ट दसुयार् व्यवस्थेवर सहमत होत नाह�.  
जर तमु्ह� तमुच्या मलुाच्या सावर्ज�नक शाळामध्ये सरुुवातीच्या प्रवेशासाठ� अजर् करत असाल, तर तमुच्या 
मलुाला सवर् कायर्वाह� पणूर् होईपय�त तमुच्या समंतीने सावर्ज�नक शाळेच्या कायर्क्रमात ठेवले जाईल. (20 USC 
1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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�नणर्याला अपील करता येईल का? 
  

सनुावणीचा �नणर्य अ�ंतम आ�ण दोन्ह� प�ांना बधंनकारक आहे. कोणताह� प� अ�ंतम �नणर्याच्या 90 
�दवसांच्या आत राज्य �कंवा फेडरल न्यायालयात �दवाणी कारवाई दाखल करून सनुावणीच्या �नणर्यावर अपील 
करू शकतो. (20 USC 1415[i][2] आ�ण [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] आ�ण [k], EC 
56043[w]) 
 
 

माझ्या व�कलांच्या फ�साठ� कोण पैसे देते? 
  
योग्य प्र�क्रयेच्या सनुावणीबाबत कोणतीह� कारवाई �कंवा कायर्वाह� करताना, न्यायालय, आपल्या 
�ववेकबदु्धीनसुार, जर तमु्ह� सनुावणीत प्रच�लत प� असाल तर अपगं मलुाचे पालक म्हणून तमु्हाला खचार्चा 
भाग म्हणून वाजवी व�कलांची फ� देऊ शकत.े प�कारांच्या करारासह प्रशासक�य सनुावणीच्या समाप्तीनतंर 
वाजवी व�कलांची फ� देखील घेतल� जाऊ शकत.े (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 
56507[ [ब]) 
  
खाल�लपकै� कोणतीह� प�रिस्थती कायम रा�हल्यास शलु्क कमी केले जाऊ शकत:े 
 
1. न्यायालयाच्या ल�ात आले क� तमु्ह� वादाचे अ�ंतम �नराकरण करण्यास अवास्तव उशीर केला 
2. वाजवी तलुनात्मक कौशल्य, प्र�तष्ठा आ�ण अनभुव असलेल्या व�कलांच्या समान सेवांसाठ� व�कलाचंे तासाचे 

शलु्क समाजातील प्रच�लत दरापे�ा जास्त आहे  
 

3. �दलेला वेळ आ�ण कायदेशीर सेवा खूप जास्त होत्या, �कंवा 
4. तमुच्या व�कलाने शालेय �डस्ट्र�क्टला योग्य   योग्य प्र�क्रया �वनतंी सचूनेमध्ये मा�हती प्रदान केल� नाह�. 

 
तथा�प, जर न्यायालयाला असे आढळून आले क� राज्य �कंवा शाळा �डस्ट्र�क्टने कारवाई �कंवा कायर्वाह�च ेअ�ंतम 
�नराकरण करण्यास अवास्तव उशीर केला �कंवा कायद्याच्या या कलमाचे उल्लघंन केले आहे असे आढळून आले 
तर व�कलांची फ� कमी केल� जाणार नाह�. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP कायर्सघंाच्या कोणत्याह� बठैक�शी सबं�ंधत वक�लाचंे शलु्क योग्य प्र�क्रया सनुावणी प्र�क्रयेच्या प�रणामी 
�कंवा न्यायालयीन कारवाईच्या प�रणामी IEP ट�मची बठैक बोलावल्या�शवाय �दल� जाऊ शकत नाह�. तमु्ह� 
सनुावणी सरुू होण्याच्या दहा (10) �दवस आधी �डस्ट्र�क्ट/सावर्ज�नक एजन्सीने केलेल� वाजवी सेटलम�ट ऑफर 
नाकारल्यास आ�ण सनुावणीचा �नणर्य सेटलम�टच्या ऑफरपे�ा अ�धक अनकूुल नसल्यास अॅटन� फ� नाकारल� 
जाऊ शकत.े (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
अ�धक मा�हती �मळ�वण्यासाठ� �कंवा मध्यस्थी �कंवा योग्य प्र�क्रया सुनावणीसाठ� फाइल करण्यासाठ�, 
संपकर्  साधा: 
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शालेय �शस्त आ�ण प्लेसम�ट प्र�क्रया 
अपंग �वद्याथ्या�साठ� 

 

शालेय �शस्त आ�ण पयार्यी अंत�रम श�ै�णक से�टगं्ज 
  
 

माझ्या मुलाला �नलं�बत केले जाऊ शकते �कंवाहद्दपार केले जाऊ शकते? 
  
अपगंत्व असलेल्या मलुासाठ� प्लेसम�टमधील बदल योग्य आहे क� नाह� हे �नधार्�रत करताना शाळेच ेकमर्चार� 
प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर कोणत्याह� अद्�वतीय प�रिस्थतीचा �वचार करू शकतात जे त्याच्या �कंवा �तच्या 
से�टगंमधून �वद्याथ्या�च्या आचारस�ंहतचे ेउल्लघंन करतात: 
 

• एक योग्य अतं�रम पयार्यी �श�ण से�टगं, दसुर� से�टगं, �कंवा सलग दहा (10) पे�ा जास्त शालेय 
�दवसांसाठ� �नलबंन, आ�ण 

• गरैवतर्णुक�च्या वेगळ्या घटनांसाठ� एकाच श�ै�णक वषार्त सलग दहा (10) �दवसांपे�ा जास्त काळ 
अ�त�रक्त काढून टाकणे 

 
 
दहा (10) �दवसांपे�ा जास्त काळ काढून टाकल्यानंतर काय होते? 
 
सामान्य श�ै�णक अभ्यासक्रमात भाग घेणे आ�ण मलुाच्या IEP मध्ये �नधार्�रत उद्�दष्टे पणूर् करण्याच्या �दशनेे 
प्रगती करण्यासाठ� अपगंत्व असलेल्या मलुाला त्याच शालेय वषार्त दहा (10) शालेय �दवसांसाठ� त्याच्या वतर्मान 
प्लेसम�टमधून काढून टाकल्यानतंर, काढून टाकल्यानतंर कोणत्याह� पढु�ल �दवसांमध्ये सावर्ज�नक ससं्थेने 
मलुाला स�म करण्यासाठ� सेवा प्रदान करणे आवश्यक आहे तसेच, मलुाला, योग्य म्हणनू, एक कायार्त्मक 
वतर्णूक मलू्यांकन आ�ण वतर्णूक हस्त�पे सेवा आ�ण सधुारणा प्राप्त होतील, जे वतर्न उल्लघंनाच े�नराकरण 
करण्यासाठ� �डझाइन केलेले आहेत जणेेकरून त ेपनु्हा पनु्हा होऊ नये. 
 
जर एखाद्या मलुाने अशा प्लेसम�टमध्ये दहा (10) �दवसांपे�ा जास्त वेळ घेतला तर, मलुाचे गरैवतर्न 
अपगंत्वामळेु झाले आहे क� नाह� हे �नधार्�रत करण्यासाठ� IEP ट�म मी�टगं आयोिजत करणे आवश्यक आहे. ह� 
IEP ट�म मी�टगं ताबडतोब, शक्य असल्यास, �कंवा शाळा �डस्ट्र�क्टने या प्रकारची �शस्तभगंाची कारवाई 
करण्याचा �नणर्य घेतल्यापासनू दहा (10) �दवसांच्या आत होणे आवश्यक आहे.  
  
पालक म्हणून तमु्हाला या IEP ट�मचा सदस्य म्हणून सहभागी होण्यासाठ� आम�ंत्रत केले जाईल. शालेय 
�डस्ट्र�क्टला गरैवतर्णकु�च े�नराकरण करण्यासाठ� मलू्यांकन योजना �वक�सत करणे आवश्यक अस ूशकत े�कंवा, 
जर तमुच्या मलुाची वतर्न हस्त�ेप योजना असेल, तर आवश्यकतनेसुार योजनेच ेपनुरावलोकन करा आ�ण त्यात 
सधुारणा करा.  
 



प्र�क्रयात्मक सुर�ेची सूचना 
CDE, T07-037, इंग्रजी, ए�रयल फॉन्ट 
पषृ्ठ 19 पैक� 16 
 
 

 

 

अपंगत्वामुळे गैरवतर्न होत नाह� हे IEP ट�मन ेठरवल्यास काय होईल? 
 
जर IEP ट�मने असा �नष्कषर् काढला क� गरैवतर्न हे मलुाच्या अपगंत्वाच ेप्रकट�करण नव्हत,े तर शालेय �डस्ट्र�क्ट 
�शस्तभगंाची कारवाई करू शकतो, जसे क� �नष्का�सत करणे, अपगंत्व नसलेल्या मलुासाठ� होत ेत्याच पद्धतीने. 
(20 USC 1415[k][1] आ�ण [7]; 34 CFR 300.530) 
  
तमु्ह� IEP ट�मच्या �नणर्याशी असहमत असल्यास, तमु्ह� जलद प्र�क्रया सनुावणीची �वनतंी करू शकता, जी 
तमु्ह� सनुावणीची �वनतंी केल्याच्या तारखेपासनू वीस (20) शालेय �दवसांच्या आत होणे आवश्यक आहे. (20 
USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
से�टगं काह�ह� असो, शाळा �डस्ट्र�क्टने तमुच्या मलुासाठ� FAPE प्रदान करणे सरुू ठेवले पा�हज.े वकैिल्पक 
श�ै�णक से�टगं्जने मलुाला सामान्य अभ्यासक्रमात भाग घेणे सरुू ठेवण्याची आ�ण IEP मध्ये तपशीलवार सेवा 
आ�ण सधुारणा सरुू ठेवण्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

 खाजगी शाळेत �शकणार�मुले 
  
 

खाजगी शाळांमध्ये पालक म्हणून ठेवलेले �वद्याथ� सावर्ज�नक�रत्या अनुदानीत असलेल्या �वशषे 
शै��णक कायर्क्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात का? 
  
खाजगी शाळांमध्ये त्यांच्या पालकांनी नावन�दणी केलेल� मलेु सावर्ज�नक�रत्या अनदुानीत असलेल्या �वशषे 
�श�ण कायर्क्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. खाजगी शाळेतील �वद्याथ्या�ना कोणत्या सेवा �दल्या जातील हे 
�नधार्�रत करण्यासाठ� शाळा �डस्ट्र�क्टने खाजगी शाळांशी आ�ण पालकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. 
अपगं �वद्याथ्या�ना FAPE देण्याची स्पष्ट जबाबदार� शालेय �डस्ट्र�क्टची असल� तर�, त्या मलुांना, त्यांच्या 
पालकांनी खाजगी शाळांमध्ये ठेवल्यावर, त्यांना काह�  
�कंवा FAPE प्रदान करण्यासाठ� आवश्यक असलेल्या सवर् �वशषे �श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा प्राप्त करण्याचा 
अ�धकार नाह�.. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 आ�ण 300.138; EC 56173)  
 
अपवादात्मक गरजा असलेल्या एखाद्या व्यक्तीच ेपालक ज्याने पवू� शाळा �डस्ट्र�क्टच्या अ�धकाराखाल� �वशषे 
�श�ण आ�ण सबं�ंधत सेवा प्राप्त केल्या असतील त्यांनी एखाद्या खाजगी प्राथ�मक शाळेत �कंवा माध्य�मक 
शाळेत मलुाची न�दणी स्था�नक श�ै�णक एजन्सीच्या समंती�शवाय �कंवा सदंभार्�शवाय, शाळा �डस्ट्र�क्ट 
�डस्ट्र�क्टने FAPE उपलब्ध करून �दल्यास �वशषे �श�ण देण्याची आवश्यकता नाह�. न्यायालय �कंवा योग्य 
प्र�क्रया सनुावणी अ�धका-याला शाळा �डस्ट्र�क्टने पालक �कंवा पालकांना �वशषे �श�णाच्या खचार्साठ� आ�ण 
खाजगी शाळेची परतफेड करण्याची आवश्यकता अस ूशकत,े जर न्यायालय �कंवा योग्य प्र�क्रया सनुावणी 
अ�धकार्याला असे आढळून आले क� शाळा िजल्ह्याने खाजगी प्राथ�मक शाळा �कंवा माध्य�मक शाळेत 
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नावन�दणी करण्यापवू� मलुासाठ� वेळेवर FAPE उपलब्ध करून �दलेला नाह� आ�ण खाजगी प्लेसम�ट योग्य आहे. 
(20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
प्र�तपूत� कधी कमी केल� जाऊ शकते�कंवा नाकारल� जाऊ शकते? 
  
जर तमु्ह� तमुच्या मलुाला सावर्ज�नक शाळेतनू काढून टाकण्यापवू� शालेय �डस्ट्र�क्टकडून नोट�स देऊन 
मलू्यांकनासाठ� उपलब्ध करून �दले नाह� तर न्यायालय �कंवा सनुावणी अ�धकार� प्र�तपतू� कमी करू शकतात 
�कंवा नाकारू शकतात. तमुच्या समस्या आ�ण सावर्ज�नक खचार्ने तमुच्या मलुाला खाजगी शाळेत दाखल 
करण्याचा हेत ूसांगण्यासह, तमु्ह� शालेय �डस्ट्र�क्टने प्रस्ता�वत केलेल्या �वशषे श�ै�णक प्लेसम�टला तमु्ह� नकार 
देत असल्याची मा�हती तमु्ह� शालेय �डस्ट्र�क्टला �दल� नाह� तर तमु्हाला प्र�तपतू� नाकारल� जाऊ शकत.े 
 
शाळा �डस्ट्र�क्टला तमुची सचूना एकतर �दल� जाणे आवश्यक आहे: 
 

• सवार्त अल�कडील IEP ट�म मी�टगंमध्ये तमु्ह� तमुच्या मलुाला सावर्ज�नक शाळेतनू काढून टाकण्यापवू� 
उपिस्थत होता, �कंवा  

• तमुच्या मलुाला सावर्ज�नक शाळेतनू काढून टाकण्यापवू� �कमान दहा (10) व्यावसा�यक �दवस 
(सटु्ट्यांसह) शालेय �डस्ट्र�क्टला लेखी द्या. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 
56176)  

 
 
प्र�तपूत� कधी कमी �कंवा नाकारल� जाऊ शकते? 
  
तमु्ह� खाल�लपकै� कोणत्याह� कारणास्तव शाळा �डस्ट्र�क्टला लेखी सचूना देण्यात अयशस्वी झाल्यास न्यायालय 
�कंवा सनुावणी अ�धकार्याने तमु्हाला प्र�तपतू� कमी �कंवा नाकारू नये: 
 

• शाळेने तमु्हाला नोट�स देण्यापासनू रोखले 
• तमु्हाला या प्र�क्रयात्मक सेफगाड्र्सच्या सचूनेची प्रत �मळाल� नव्हती �कंवा अन्यथा �डस्ट्र�क्टला स�ूचत 

करण्याच्या आवश्यकतबेद्दल स�ूचत केले गेले होत े
• सचूना �दल्याने तमुच्या मलुाचे शार��रक नकुसान होण्याची शक्यता आहे 
• �नर�रता आ�ण इंग्रजीमध्ये �ल�हण्याची असमथर्ता तमु्हाला सचूना देण्यास प्र�तब�ंधत करत,े �कंवा   
• सचूना �दल्याने तमुच्या मलुाचे गभंीर भाव�नक नकुसान होण्याची शक्यता आहे 

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

राज्य तक्रार प्र�क्रया 
 
 

मी राज्य अनुपालन तक्रार केव्हा दाखल करू शकतो? 
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शाळेच्या �डस्ट्र�क्टने फेडरल �कंवा राज्य �वशषे श�ै�णक कायद्यांच े�कंवा �नयमांचे उल्लघंन केले आहे असे 
तमु्हाला वाटत ेतवे्हा तमु्ह� राज्य अनपुालन तक्रार दाखल करू शकता. तमुच्या लेखी तक्रार�त फेडरल आ�ण राज्य 
�वशषे �श�ण कायद्यांच े�कमान एक क�थत उल्लघंन �न�दर्ष्ट करणे आवश्यक आहे. कॅ�लफो�नर्या �डपाटर्म�ट 
ऑफ एज्यकेुशन (CDE) कडून तक्रार प्राप्त झाल्याच्या तारखेच्या एक वषार्पवू� उल्लघंन झाले असावे. तक्रार 
दाखल करताना, तमु्ह� तक्रार�ची एक प्रत शालेय �डस्ट्र�क्टला पाठवल� पा�हज ेत्याच वेळी तमु्ह� CDE कड ेराज्य 
अनपुालन तक्रार दाखल करता. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
फेडरल आ�ण राज्य �वशषे श�ै�णक कायदे �कंवा �नयमांच ेउल्लघंन केल्याचा आरोप करणार् या तक्रार� येथ ेमेल 
केल्या जाऊ शकतात: 
 

कॅ�लफो�नर्या �श�ण �वभाग 
�वशषे �श�ण �वभाग 

प्र�क्रयात्मक सरु�ा रेफरल सेवा 
1430 एन स्ट्र�ट, सटु 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
फेडरल �कंवा राज्य �वशषे श�ै�णक कायदे �कंवा �नयमांद्वारे समा�वष्ट नाह� असलेल्या समस्यांचा समावेश 
असलेल्या तक्रार�ंसाठ�, तमुच्या �डस्ट्र�क्टच्या एकसमान तक्रार प्र�क्रयेचा सल्ला घ्या. 
 
तक्रार कशी दाखल करावी यासह �ववाद �नराकरणा�वषयी अ�धक मा�हती �मळ�वण्यासाठ�, (800) 926-0648 वर 
दरूध्वनीद्वारे CDE, �वशषे �श�ण �वभाग, प्र�क्रयात्मक सेफगाड्र्स रेफरल सिव्हर्सशी; 916-327-3704 वर 
फॅक्सद्वारे; �कंवा http://www.cde.ca.gov/sp/se येथ ेCDE वेबसाईटला भेट देऊन सपंकर्  साधा.  
  

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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या सूचनेमध्ये वापरलेल्या सं�ेपांचा शब्दकोष 
 
ADR  पयार्यी �ववाद �नराकरण  
 
CFR:  सघंीय �नयमांची स�ंहता 
 
EC  कॅ�लफो�नर्या �श�णची स�ंहता 
 
FAPE  �वनामलू्य योग्य सावर्ज�नक �श�ण 
 
IDEA  व्यगं असलेल्या व्यक्ती �श�ण कायदा 
 
IEP  वयैिक्तक�कृत �श�ण कायर्क्रम 
 
OAH:  प्रशासक�य सनुावणीच ेकायार्लय 
 
SELPA: �वशषे �श�ण स्था�नक योजना �ते्र 
 
USC:  यनुायटेड स्टेट्स कोड 
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