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���য়াগত সুর�ার িব�ি�
সংেশািধত অে�াবর 2016

িবঃ�ঃ: এই নিথেত �ুল িডি�� শ��ট আপনার স�ােনর িবেশষ িশ�া কায�ম
�
�দােনর জন� দায়ী
েকােনা সরকাির িশ�া সং�ােক বণনা
� করেত ব�ব�ত হেয়েছ । মূল�ায়ন শ��ট মূল�ায়ন বা পরী�া
েবাঝােত ব�ব�ত হয়। এই িব�ি�েত েফডােরল এবং রাজ� আইন�িলর ইংের�জ সংি�� �প ব�বহার
কের উদ্ধত
ৃ করা হেয়েছ, যা এই িব�ি�র েশষ পৃ�ায় এক�ট শ�েকােষ ব�াখ�া করা হেয়েছ।

���য়াগত সুর�ার িব�ি� কী?
এই তথ��ট আপনােক িপতামাতা, আইনী অিভভাবক এবং িতন (3) বছর বয়স েথেক একুশ (21) বছর
বয়স েথেক �িতব�ী িশ�েদর সােরােগট িপতামাতা িহসােব এবং েয সম� ছা�ছা�ীরা আঠােরা (18)
বয়েস েপৗ�েছেছ, সংখ�াগিরে�র বয়স, আপনার িশ�াগত অিধকার বা প�িতগত সুর�ার এক�ট
ওভারিভউ।
�িতব�ী িশ�া আইেনর (ইংের�জেত, যােক IDEA বলা হয়) এর অধীেন প�িতগত সুর�ার েনা�টশ
�েয়াজন এবং আপনােক অবশ�ই �দান করেত হেব:
• আপিন যখন এক�ট অনুিলিপ জন� �জ�াসা কেরন
• �থমবার আপনার স�ানেক িবেশষ িশ�া মূল�ায়েনর জন� েরফার করা হয়
• �িতবার আপনার স�ােনর মূল�ায়ন করার জন� আপনােক এক�ট মূল�ায়ন পিরক�না েদওয়া
হয়
• এক�ট �ুল বছের �থম অব�া বা যথাযথ ���য়া অিভেযাগ �াি�র পের, এবং
• যখন এক�ট অপসারেণর িস�া� েনওয়া হয় যা �ান িনধারেণর
�
পিরবত�ন গঠন কের
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321, এবং 56341.1[g] [1])

�িতব�ী িশ�া আইন (IDEA) িক?
IDEA হল এক�ট েফডােরল আইন যার জন� �ুল েজলা�িলেক েযাগ� �িতব�ী িশ�েদর জন� এক�ট
"িবনামূেল� উপযু� জনিশ�া" (ইংের�জেত, যােক FAPE বলা হয়) �দান করেত হেব। এক�ট
িবনামূেল�র উপযু� জনিশ�ার অথ হল
�
েয িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িল এক�ট �ত�
িশ�া ে�া�ােম বিণত� িহসােব (ইংের�জেত, যা IEP নােম পিরিচত) এবং আপনার স�ানেক েকােনা খরচ
ছাড়াই সবজনীন
�
ত�াবধােন �দান করেত হেব।

আিম িক আমার স�ােনর িশ�া সং�া� িস�াে� অংশ�হণ করেত পাির?
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আপনার স�ােনর িবেশষ িশ�া কায�েমর
�
িবষেয় েয েকােনা িস�া� �হেণর িম�টংেয় অংশ�হেণর
সুেযাগ আপনােক অবশ�ই িদেত হেব। আপনার স�ােনর শনা�করণ (েযাগ�তা), মূল�ায়ন, বা িশ�াগত
�ান িনধারণ
� এবং আপনার স�ােনর FAPE স�িক�ত অন�ান� িবষেয় IEP �টম িম�টংেয় অংশ�হণ
করার অিধকার আপনার আেছ। (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3]
56341[খ], 56343[c])
িপতা-মাতা বা অিভভাবক বা �ানীয় িশ�া সং�ার (LEA) অিধকার রেয়েছ IEP-এর উ�য়েন অংশ�হণ
করার এবং IEP �টম িম�টংেয়র কাযধারােক
�
ইেলক�িনকভােব অিডওেটপ করার জন� তােদর অিভ�ায়
�� করার। িম�টংেয়র কমপে� 24 ঘ�া আেগ, িপতা-মাতা বা অিভভাবক IEP �টেমর সদস�েদর
িম�টং েরকড� করার অিভ�ায় স�েক� অবিহত করেবন। যিদ িপতা-মাতা বা অিভভাবক এক�ট IEP
িম�টং েরকিড�ং LEA অিডওেটপ স�ত না হন , তাহেল িম�টং�ট এক�ট অিডওেটপ েরকড�াের েরকড� করা
হেব না।
আপনার অিধকােরর মেধ� FAPE এর �াপ�তা স�েক� তথ� অ�ভ��
� রেয়েছ, সম� ে�া�ােমর
িবক��িল সহ, এবং সম� উপল� িবক� ে�া�াম�িল, পাবিলক এবং অপাবিলক উভয়ই। (20 USC
1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1], এবং 56506)

আিম েকাথায় আরও সাহায� েপেত পাির?
যখন আপনার স�ােনর িশ�ার িবষেয় আপনার উে�গ থােক, তখন এ�ট ���পূণ েয
� আপিন আপনার
স�ােনর িশ�ক বা �শাসেকর সােথ আপনার স�ান এবং আপিন েয েকােনা সমস�া েদখেত পান েস
স�েক� কথা বলুন। আপনার �ুল িডি�� বা ে�শাল এড�েকশন েলাকাল ��ান এিরয়া (SELPA) এর
কম�রা আপনার স�ােনর িশ�া, আপনার অিধকার এবং প�িতগত সুর�া সং�া� �ে�র উ�র িদেত
পাের। এছাড়াও, যখন আপনার উে�গ থােক, তখন এই অনানু�ািনক কেথাপকথন �ায়শই সমস�ার
সমাধান কের এবং েখালা েযাগােযাগ বজায় রাখেত সাহায� কের।
আপিন ক�ািলেফািনয়ার
� অিভভাবক সং�া�িলর মেধ� এক�টর সােথও েযাগােযাগ করেত চাইেত পােরন
(পিরবার �মতায়ন েক� এবং িপতামাতার �িশ�ণ ইনি��টউট), যা িশ�া ব�ব�ার উ�িতর জন�
িপতামাতা এবং িশ�কেদর মেধ� সহেযািগতা বাড়ােনার জন� ৈতির করা হেয়িছল। এই সং�া�িলর জন�
েযাগােযােগর তথ� CDE ে�শাল এড�েকশন ক�ািলেফািনয়া
� প�াের� অগানাইেজশনস
�
ওেয়ব েপেজ
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/-এ পাওয়া যায়। g2]।
আপনােক প�িতগত সুর�া�িল বুঝেত সাহায� করার জন� এই নিথর েশেষ অিতির� সং�ান�িল
তািলকাভ�� করা হেয়েছ৷

আমার স�ান বিধর, �বণশ��হীন, দৃ��শ��হীন , দৃ�� �িতব�ী বা বিধর- দৃ��শ��হীন
হেল কী হেব?
ে�ট ে�শাল �ুল�িল বিধর, �বণশ��হীন, দৃ��শ��হীন , দৃ�� �িতব�ী, বা বিধর- দৃ��শ��হীন
তােদর িতন�ট সুিবধার �িত�টেত পিরেষবা �দান কের: ে�ম� এবং িরভারসাইেড বিধরেদর জন�
ক�ািলেফািনয়া
� �ুল এবং ক�ািলেফািনয়া
� �ুল ফর দ� �াইে� ে�মে�। ৈশশব েথেক 21 বছর বয়স পয�
�
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উভয় রােজ�র বিধর �ুেল আবািসক এবং েড �ুল ে�া�াম�িল অফার করা হয়। ক�ািলেফািনয়া
� �ুল ফর
দ� �াই�-এ পাঁচ েথেক 21 বছর বয়সী িশ�াথ�েদর এই ধরেনর ে�া�াম অফার করা হয়। রােজ�র িবেশষ
িবদ�ালয়�িল মূল�ায়ন পিরেষবা এবং �যু��গত সহায়তা �দান কের। ে�ট ে�শাল �ুল স�েক� আরও
তেথ�র জন�, অনু�হ কের ক�ািলেফািনয়া
� িডপাট� েম� অফ এড�েকশন (CDE) এর ওেয়ব সাইেট
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 েদখুন ] অথবা আপনার স�ােনর IEP দেলর সদস�েদর কাছ েথেক
আরও তেথ�র জন� �জ�াসা ক�ন।

েনা�টস, স�িত, মূল�ায়ন, সােরােগট প�াের� অ�াপেয়�েম�,
এবং েরকড��িলেত অ�াে�স
আেগর িলিখত িব�ি�
কখন এক�ট েনা�টশ �েয়াজন?
এই েনা�টশ�ট অবশ�ই েদওয়া উিচত যখন �ুল িডি�� আপনার স�ােনর সনা�করণ, মূল�ায়ন, বা
িবেশষ �েয়াজেনর সােথ িশ�াগত �ান িনধারণ
� বা িবনামূেল� উপযু� পাবিলক িশ�ার িবধােন
পিরবত�েনর ��াব বা �ত�াখ�ান কের। (20 USC 1415[b][3] এবং (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[
/g2] 300.503; EC 56329 এবং 56506[a])
মূল�ায়েনর জন� আপনার িলিখত অনুেরােধর পেনর (15) িদেনর মেধ� �ুল িডি�� অবশ�ই এক�ট
িলিখত েনা�টশ বা এক�ট মূল�ায়ন পিরক�নায় আপনার স�ােনর ��ািবত মূল�ায়ন স�েক� আপনােক
অবিহত করেব। েনা�টশ�ট অবশ�ই েবাধগম� এবং আপনার �ানীয় ভাষায় বা েযাগােযােগর অন�
প�িতেত হেত হেব, যিদ না এ�ট করা ��ভােব স�ব না হয়। (34 CFR 300.304; EC 56321)

িব�ি� আমােক কী জানােব ?
পূেবর� িলিখত িব�ি�েত অবশ�ই িন�িলিখত�িল অ�ভ��
� থাকেত হেব:
1. �ুল িডি�� �ারা ��ািবত বা �ত�াখ�ান করা কেমর� এক�ট িববরণ
2. েকন পদে�প�ট ��াব করা হেয়িছল বা �ত�াখ�ান করা হেয়িছল তার এক�ট ব�াখ�া৷
3. ��ািবত বা �ত�াখ�ান করা পদে�েপর িভি� িহসােব ব�ব�ত �িত�ট মূল�ায়ন প�িতর িববরণ,
েরকড� বা �িতেবদন
4. এক�ট িববৃিত েয �িতব�ী িশ�র িপতামাতার প�িতগত সুর�ার অধীেন সুর� রেয়েছ৷
5. এই অংেশর িবধান�িল েবাঝার জন� সহায়তা পাওয়ার জন� অিভভাবকেদর সােথ েযাগােযাগ করার
উত্স
6. অন�ান� িবক��িলর এক�ট িববরণ যা IEP দল িবেবচনা কেরেছ এবং েসই িবক��িল �ত�াখ�ান
করার কারণ�িল; এবং
7. ��ািবত বা �ত�াখ�ান করা কেমর� সােথ �াসি�ক অন� েকােনা কারেণর এক�ট িববরণ। (20 USC
1415[b][3] এবং [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503)
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অিভভাবেকর স�িত
মূল�ায়েনর জন� কখন আমার অনুেমাদন �েয়াজন?
আপনার স�ানেক িবেশষ িশ�া পিরেষবার জন� েরফার করার অিধকার আপনার আেছ। আপনার
স�ােনর �থম িবেশষ িশ�া মূল�ায়ন অ�সরমান হওয়ার আেগ আপনােক অবশ�ই অবিহত, িলিখত
স�িত িদেত হেব। ��ািবত মূল�ায়ন পিরক�নার �াি� েথেক অিভভাবেকর কােছ অ�ত পেনেরা (15)
িদন সময় আেছ িস�াে� েপৗ�ছােনার জন�। স�িত �াি�র সােথ সােথই মূল�ায়ন �� হেত পাের এবং
অবশ�ই স�ূণ করেত
�
হেব এবং আপনার স�িতর ষাট (60) িদেনর মেধ� এক�ট IEP ৈতির করেত হেব।

পিরেষবার জন� কখন আমার অনুেমাদন �েয়াজন?
আপনার �ুল িডি�� আপনার স�ানেক িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা �দান করার আেগ
আপনােক অবশ�ই অবিহত, িলিখত স�িত িদেত হেব।

যখন একজন অিভভাবক স�িত �দান কেরন না তখন প�িত�িল কী কী?
আপিন যিদ �াথিমক মূল�ায়েনর জন� স�িত না েদন বা স�িত �দােনর অনুেরােধ সাড়া িদেত ব�থ হন,
�
তাহেল �ুল িডি�� যথাযথ ���য়া প�িত ব�বহার কের �াথিমক মূল�ায়ন করেত পাের।
আপিন যিদ পিরেষবা�িল �� করেত স�িত িদেত অ�ীকার কেরন, �ুল িডি�� অবশ�ই িবেশষ িশ�া
এবং স�িক�ত পিরেষবা�িল �দান করেব না এবং যথাযথ ���য়া প�িতর মাধ�েম পিরেষবা�িল
�দােনর েচ�া করেব না।
আপিন যিদ আপনার স�ােনর জন� িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িলেত িলিখতভােব স�ত
হন িক� IEP-এর সম� উপাদান�িলেত স�িত না েদন, তাহেল ে�া�ােমর েয উপাদান�িলেত আপিন
স�িত িদেয়েছন েস�িলেক িবল� না কের বা�বায়ন করেত হেব।
যিদ �ুল িডি�� িনধারণ
� কের েয ��ািবত িবেশষ িশ�া ে�া�ােমর উপাদান�ট যার সােথ আপিন স�িত
েদন না েস�ট আপনার স�ানেক িবনামূেল� উপযু� পাবিলক িশ�া �দােনর জন� �েয়াজনীয়, এক�ট
যথাযথ ���য়া �নািন �� করেত হেব। এক�ট যথাযথ ���য়া �নািন অনু��ত হেল, �নািনর িস�া�
চূ ড়া� এবং বাধ�তামূলক হেব।
পুনমূল�ায়েনর
�
ে�ে�, �ুল িডি��েক অবশ�ই আপনার স�িত পাওয়ার জন� যু��স�ত ব�ব�া�িল
নিথভ�� করেত হেব। আপিন �িত��য়া জানােত ব�থ হেল,
�
�ুল িডি�� আপনার স�িত ছাড়াই
পুনমূল�ায়ন
�
এিগেয় িনেয় েযেত পাের। (20 USC 1414[a][1][D] এবং 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC
56506 [ই], 56321[c] এবং [d], এবং 56346)।
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আিম কখন স�িত �ত�াহার করেত পাির?
যিদ েকােনা সমেয় িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িলর �াথিমক িবধােনর পের, এক�ট িশ�র
িপতামাতা িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িলর অব�াহত িবধােনর জন� িলিখতভােব স�িত
�ত�াহার কের, সরকারী সং�া:
1. িশ�েক িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা �দান করা চািলেয় েযেত নাও পাের, তেব এই ধরেনর
পিরেষবা ব� করার আেগ অবশ�ই 34 CFR ধারা 300.503 অনুযায়ী পূেব িলিখত
�
েনা�টশ �দান
করেত হেব
2. পাট� 300 34 CFR (34 CFR ধারা 300.506 এর অধীেন মধ��তা প�িত সহ বা 34 CFR[/ এর অধীেন
িনধািরত
�
���য়া প�িত�িল সহ সাবপাট� ই-েত প�িত�িল ব�বহার নাও করেত পাের g3] ধারা
300.507 েথেক 300.516) চ��� বা �িলং পাওয়ার জন� েয পিরেষবা�িল িশ�েক �দান করা েযেত
পাের
�
কারেণ িশ�র জন� িবনামূেল�
3. িশ�েক আরও িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা �দােন ব�থতার
উপযু� পাবিলক এড�েকশন (FAPE) উপল� করার �েয়াজনীয়তার ল�ন বেল িবেবিচত হেব না
4. িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবার আরও িবধােনর জন� িশ�র জন� 34 CFR ধারা 300.320
এবং 300.324-এর অধীেন এক�ট IEP �টম িম�টং ডাকেত বা এক�ট IEP িবকাশ করার �েয়াজন েনই
অনু�হ কের মেন রাখেবন, 34 CFR ধারা 300.9 (c)(3) অনুসাের, যিদ অিভভাবকরা তােদর স�ােনর
িবেশষ িশ�া পিরেষবা �াি�র জন� িলিখতভােব স�িত �ত�াহার কের েনন িশ�েক �াথিমকভােব
িবেশষ িশ�া �দান করা হয় এবং স�িক�ত পিরেষবা�িলেত, স�িত �ত�াহার করার কারেণ িশ�র
িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িলর েকানও েরফাের� মুেছ েফলার জন� পাবিলক এেজ��েক
িশ�র িশ�ার েরকড� সংেশাধন করার �েয়াজন েনই৷
[/ g2]

সােরােগট প�াের� অ�াপেয়�েম�
যিদ একজন অিভভাবকেক শনা� বা সনা� করা না যায়?
�ুল িডি���িলেক িন��ত করেত হেব েয একজন ব���েক একজন �িতব�ী িশ�র িপতামাতার জন�
একজন সােরােগট িপতামাতা িহসােব কাজ করার জন� িনযু� করা হেয়েছ যখন একজন িপতামাতােক
সনা� করা যায় না এবং �ুল েজলা িপতামাতার হিদস আিব�ার করেত পাের না।
একজন সােরােগট অিভভাবকও িনযু� করা েযেত পাের যিদ িশ��ট একজন স�ীহীন গৃহহীন যুবক হয়,
রাে�র কল�াণ ও �িত�ান েকােডর অধীেন িবচার�াথ� িনভ�রশীল বা আদালেতর ওয়াড� হয়, এবং িবেশষ
িশ�ায় েরফার করা হয় বা ইিতমেধ�ই এক�ট IEP আেছ। (20 USC 1415[b][2]; 34 CFR 300.519; EC
56050; GC 7579.5 এবং 7579.6)

ৈবষম�হীন মূল�ায়ন
িকভােব আমার স�ােনর মূল�ায়ন করা হয়িবেশষ িশ�া পিরেষবার জন�?

প�িতগত সুর�ার িব�ি�
CDE, T07-037, ইংের�জ, এিরয়াল ফ�
19 এর পৃ�া 6

সে�হভাজন অ�মতার সম� ে�ে� আপনার স�ােনর মূল�ায়ন করার অিধকার আপনার আেছ।
মূল�ায়ন এবং �ান িনধারেণর
�
জন� ব�ব�ত উপাদান এবং প�িত�িল অবশ�ই জািতগত, সাং�ৃিতক বা
েযৗন ৈবষম�মূলক হেত হেব না।
মূল�ায়েনর উপকরণ অবশ�ই সরবরাহ করেত হেব এবং পরী�া�ট আপনার স�ােনর মাতৃভাষা বা
েযাগােযােগর প�িতেত পিরচালনা করেত হেব এবং িশ��ট কী জােন এবং একােডিমক, িবকাশগত এবং
কাযকরীভােব
�
কী করেত পাের েস স�েক� স�ঠক তথ� পাওয়ার স�াবনা েবিশ, যিদ না এ�ট ��ভােব
স�ব না হয়। তাই �দান বা �শাসন.
েকােনা একক প�িত আপনার স�ােনর জন� েযাগ�তা িনধারণ
� এবং FAPE িবকােশর একমা� মাপকা�ঠ
হেত পাের না। (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] এবং 56320)

�াধীন িশ�াগতমূল�ায়ন
আমার স�ােনর িক �াধীনভােব পরী�া করা েযেত পােরেজলার খরেচ?
আপিন যিদ �ুল িডি�� �ারা পিরচািলত মূল�ায়েনর ফলাফেলর সােথ একমত না হন, তাহেল আপনার
কােছ সরকাির খরেচ মূল�ায়ন পিরচালনা করার জন� েযাগ� ব���র কাছ েথেক আপনার স�ােনর জন�
এক�ট �াধীন িশ�াগত মূল�ায়ন চাওয়ার এবং পাওয়ার অিধকার রেয়েছ।
�িতবার পাবিলক এেজ�� যখন এক�ট মূল�ায়ন পিরচালনা কের যার সােথ অিভভাবক একমত নন তখন
অিভভাবক সরকারী খরেচ �ধুমা� এক�ট �াধীন িশ�াগত মূল�ায়ন পাওয়ার অিধকারী।
�ুল িডি�� অবশ�ই এক�ট �াধীন িশ�াগত মূল�ায়েনর জন� আপনার অনুেরােধ সাড়া েদেব এবং
এক�ট �াধীন িশ�াগত মূল�ায়ন েকাথায় পাওয়া যােব েস স�েক� আপনােক তথ� �দান করেব।
যিদ �ুল িডি�� িব�াস কের েয িডি�ে�র মূল�ায়ন উপযু� এবং এক�ট �াধীন মূল�ায়েনর
�েয়াজনীয়তার িবষেয় ি�মত েপাষণ কের, তাহেল �ুল িডি��েক অবশ�ই তার মূল�ায়ন যথাযথ িছল তা
�মাণ করার জন� এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর অনুেরাধ করেত হেব। যিদ েজলায় �াধান� পায়,
আপনার এখনও
এক�ট �াধীন মূল�ায়েনর অিধকার আেছ িক� জনসাধারেণর খরেচ নয়। IEP দলেক অবশ�ই �াধীন
মূল�ায়ন িবেবচনা করেত হেব।
েজলা মূল�ায়ন প�িত িশ�াথ�েদর �াস-পরী�ার অনুমিত েদয়। মূল�ায়েনর সময় যিদ �ুল িডি��
আপনার বা�ােক তার ে�ণীকে� পযেব�ণ
�
কের, অথবা যিদ �ুল িডি�� েক আপনার স�ানেক
পযেব�ণ
�
করার অনুমিত েদওয়া হত, তাহেল একজন �াধীন িশ�াগত মূল�ায়ন পিরচালনাকারী
ব���েকও অবশ�ই অবশ�ই আপনার স�ানেক ে�ণীকে� পযেব�ণ
�
করার অনুমিত িদেত হেব।
যিদ �ুল িডি�� আপনার স�ােনর জন� এক�ট নত� ন �ুল েস�টং ��াব কের এবং এক�ট �াধীন
িশ�াগত মূল�ায়ন করা হে�, তাহেল �াধীন মূল�ায়নকারীেক অবশ�ই �থম��ািবত নত� ন েস�টং
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পযেব�ণ
�
করার অনুমিত িদেত হেব। (20 USC 1415[b][1] এবং [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5]
56329[b] এবং [c])
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িশ�াগত েরকেড� অ�াে�স
আিম িক আমার স�ােনর 'এর িশ�াগত েরকড� পরী�া করেত পাির?
অ�েয়াজনীয় িবল� ছাড়াই আপনার স�ােনর সম� িশ�ার েরকড� পিরদশন� ও পযােলাচনা
�
করার
অিধকার রেয়েছ, যার মেধ� আপনার স�ােনর IEP স�েক� িম�টং বা যথাযথ ���য়া �নািনর আেগও
অ�ভ��
� । অনুেরাধ করা হেল, েমৗিখক বা িলিখতভােব অনুেরাধ করার পর পাঁচ (5) কম � িদবেসর মেধ�
�ুল িডি�� আপনােক অবশ�ই েরকড� এবং কিপ�িলেত অ�াে�স �দান করেব। (EC 49060,
56043[n], 56501[b][3], এবং 56504)

িববাদ�িল কীভােব সমাধান করা হয়
িনধািরত
�
���য়া �নািন
কখন এক�ট যথাযথ ���য়া �নািন উপল�?
আপনার স�ােনর সনা�করণ, মূল�ায়ন, এবং িশ�াগত �ান িনধারণ
� বা FAPE এর িবধান স�িক�ত
এক�ট িনরেপ� যথাযথ ���য়া �নািনর অনুেরাধ করার অিধকার আপনার আেছ। এক�ট যথাযথ
���য়া �নািনর জন� অনুেরাধ�ট অবশ�ই অিভযু� ��য়া�ট েযটা যথাযথ ���য়ার অিভেযােগর িভি�
গঠন করেছ েসটা েয তািরখ েথেক আপনার জানা িছল বা জানা উিচত িছল েসই তািরখ েথেক দুই
বছেরর মেধ� দািখল করেত হেব । (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 এবং 56505[l])

মধ��তা এবং িবক� িবেরােধর সমাধান
আিম িক মধ��তা বা এক�টিবেরাধ সমাধােনর িবক� উপােয়র অনুেরাধ করেত পাির?
এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর জন� অনুেরাধ করার আেগ বা পের মধ��তার জন� এক�ট অনুেরাধ করা
েযেত পাের।
আপিন �ুল িডি��েক মধ��তা বা িবক� িবেরাধ িন�ি�র (ADR) মাধ�েম িবেরাধ�িল সমাধান করেত
বলেত পােরন, যা এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর েচেয় কম �িতকূল। ADR এবং মধ��তা হল এক�ট
িবেরাধ িন�ি�র ে��ােসবী প�িত এবং যথাযথ ���য়া �নািনর জন� আপনার অিধকার িবলি�ত
করেত ব�বহার করা যােব না।

ি�-িহয়ািরং মধ��তা সে�লন কী?

প�িতগত সুর�ার িব�ি�
CDE, T07-037, ইংের�জ, এিরয়াল ফ�
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এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর জন� এক�ট অনুেরাধ ফাইল করার আেগ আপিন মধ��তার মাধ�েম
সমাধান চাইেত পােরন। কনফাের� হল এক�ট অনানু�ািনক ���য়া যা এক�ট িশ�র সনা�করণ,
মূল�ায়ন, বা িশ�াগত �ান িনধারণ
� বা FAPE-এর সােথ স�িক�ত সমস�া�িল সমাধান করার জন� এক�ট
অ-িবেরাধী প�িতেত পিরচািলত হয়৷
ি�-িহয়ািরং মধ��তা সে�লেন, অিভভাবক বা �ুল িডি�� ননটিন �িতিনিধেদর
�
সােথ থাকেত পাের
এবং পরামশ িদেত
�
পাের এবং কনফােরে�র আেগ বা পের একজন অ�াটিনর� সােথ পরামশ করেত
�
পাের। যাইেহাক, এক�ট ি�িহয়ািরং মধ��তা সে�লেন অনুেরাধ করা বা অংশ�হণ করা এক�ট যথাযথ
���য়া �নািনর অনুেরাধ করার পূবশত�
� নয়।
এক�ট ি�িহয়ািরং মধ��তা সে�লেনর জন� সম� অনুেরাধ সুপািরনেটনেডে�র কােছ দােয়র করা হেব।
েয প� সুপািরনেটনেডে�র কােছ এক�ট িলিখত অনুেরাধ দােয়র কের এক�ট ি�-িহয়ািরং মধ��তা
সে�লন �� কের, অনুেরাধ দােয়র করার সােথ সােথ অনুেরােধর এক�ট অনুিলিপ মধ��তায় অন�
প�েক �দান করেব।
ি�-িহয়ািরং মধ��তা সে�লন�ট মধ��তার জন� অনুেরাধ �াি�র পেনর (15) িদেনর মেধ� িনধািরত
�
হেব
এবং মধ��তার অনুেরাধ �াি�র ��শ (30) িদেনর মেধ� স�� করা হেব যিদ না উভয় প� সময়
বাড়ােনার জন� স�ত হয়৷ যিদ এক�ট েরেজািলউশেন েপৗ�ছােনা হয়, প��িল এক�ট আইনগতভােব
বাধ�তামূলক িলিখত চ��� স�াদন করেব যা েরেজািলউশন�ট িনধারণ
� কের। মধ��তা ���য়া চলাকালীন
সম� আেলাচনা েগাপনীয় হেব। সম� �াক-�নািনর মধ��তা সে�লন এক�ট সময়মত িনধািরত
�
হেব
এবং প��িলর জন� যু��স�তভােব সুিবধাজনক সমেয় এবং �ােন অনু��ত হেব। যিদ সমস�া�িল
সম� পে�র স���জনক সমাধান করেত ব�থ হয়,
�
, েয দল মধ��তা সে�লেনর জন� অনুেরাধ কেরেছ তােদর কােছ এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর জন�
ফাইল করার িবক� রেয়েছ। (EC 56500.3 এবং 56503)

���য়াগত অিধকার
আমার �াপ� ���য়া অিধকার�িল কী কী?
আপনার অিধকার আেছ:
1. িবেশষ িশ�া এবং �শাসিনক �নািন পিরচালনাকারী আইন স�েক� �ানী একজন ব���র সামেন
রা��য় পযােয়
� এক�ট ন�ায� এবং িনরেপ� �শাসিনক �নািন ক�ন '(20 USC 1415[f][1][A]] ,
1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4])'
2. একজন অ�াটিন এবং/অথবা
�
ব��� যােদর �িতব�ী িশ�েদর স�েক� �ান আেছ তােদর সােথ
থাকুন এবং পরামশ িদন
�
(EC 56505 [e][1])
3. বত�মান �মাণ, িলিখত যু��, এবং েমৗিখক যু�� (EC 56505[e][2])
4. মুেখামুিখ েহান, েজরা ক�ন এবং সা�ীেদর উপি�ত থাকেত হেব
(EC 56505[e][3])
5. এক�ট িলিখত বা, অিভভাবেকর িবকে�, �নািনর এক�ট ইেলক�িনক েমৗিখক েরকড� �হণ ক�ন,
যার মেধ� সত� এবং িস�াে�র ফলাফল (EC 56505[e][4])
6. �নািনেত আপনার স�ানেক উপি�ত রাখুন (EC 56501[c][1])
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7. �নািন জনসাধারেণর জন� উ�ু� বা ব� রাখুন (EC 56501[c][2])
8. �নািনর আেগ (EC 56505[e][7] এবং 56043[v]), পাঁচ (5) কাযিদবেসর
�
মেধ�, সম� নিথর এক�ট
কিপ পান, যার মেধ� েসই তািরেখর মেধ� স�� মূল�ায়ন এবং সুপািরশ�িল এবং সা�ীেদর তািলকা
এবং তােদর সাে��র সাধারণ ে��ও
9. �নািনর কমপে� দশ (10) ক�ােল�ার িদন আেগ সমস�া�িলর অন�ান� প� এবং তােদর ��ািবত
সমাধােনর িবষেয় অবিহত হন (EC 56505[e][6])
10. একজন েদাভাষী �দান ক�ন (CCR 3082[d])
11. �নািনর সময়সীমা বাড়ােনার অনুেরাধ ক�ন (EC 56505[f][3])
12. যথাযথ ���য়া �নািনর সময় েয েকােনা সমেয় এক�ট মধ��তা সে�লন ক�ন (EC 56501[b][2]),
এবং
13. �নািনর অ�ত দশ িদন আেগ অন� পে�র কাছ েথেক েনা�টশ পান েয অন� প� একজন অ�াটিন �
(EC 56507[a]) �ারা �িতিনিধ� করেত চায়। (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508,
300.512 এবং 300.515)
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এক�ট িলিখত �াপ� ���য়ার অিভেযাগ দােয়র করা
আিম কীভােব এক�ট যথাযথ ���য়ার অনুেরাধ করব�নািন?
যথাযথ ���য়া �নািনর জন� আপনােক এক�ট িলিখত অনুেরাধ ফাইল করেত হেব। আপনার অনুেরােধ
আপনােক বা আপনার �িতিনিধেক িন�িলিখত তথ� জমা িদেত হেব:
স�ােনর নাম
িশ�র বাস�ােনর �ঠকানা
িশ��ট েয �ুেল পড়েছ তার নাম
গৃহহীন িশ�র ে�ে�, িশ��টর জন� উপল� েযাগােযােগর তথ� এবং িশ��ট েয �ুেল যাে� তার
নাম, এবং
5. সমস�া�টর �কৃিতর বণনা,
� সমস�া(�িল) স�িক�ত তথ� এবং সমস�া(�িল) এর ��ািবত সমাধান সহ

1.
2.
3.
4.

েফডােরল এবং রা��য় আইেনর �েয়াজন েয উভয় পে�র এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর জন� ফাইল
করা অন� প�েক িলিখত অনুেরােধর এক�ট অনুিলিপ �দান করেত হেব। (20 USC 1415[b][7],
1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [গ][1])
এক�ট যথাযথ ���য়া �নািনর জন� ফাইল করার আেগ, �ুল িডি��েক এক�ট েরেজািলউশন
অিধেবশন আ�ান কের িবষয়�ট সমাধান করার সুেযাগ �দান করা হেব, যা অিভভাবক এবং IEP দেলর
সংি�� সদস� যােদর িহয়ািরং �েসস চলাকালীন উে�িখত তথ��িলর স�েক� িনিদ� � �ান রেয়েছ তােদর
মেধ� এক�ট িম�টং । (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

েরেজািলউশন েসশেন কী অ�ভ��
� থােক?
েনা�টশ পাওয়ার পেনর (15) িদেনর মেধ� েরেজািলউশন েসশন ডাকা হেব
িপতামাতার যথাযথ ���য়া �নািনর অনুেরাধ। েসশন�িলেত �ুল েজলার একজন �িতিনিধ অ�ভ��
�

থাকেব যার িস�া� েনওয়ার �মতা রেয়েছ এবং অিভভাবক একজন অ�াটিন না
� থাকেল �ুল েজলার
একজন অ�াটিন অ�ভ
�
� করেবন না। স�ােনর িপতামাতা যথাযথ ���য়া �নািনর সমস�া এবং যথাযথ
��
���য়া �নািনর অনুেরােধর িভি� ৈতির তথ� িনেয় আেলাচনা করেত পােরন।
অিভভাবক এবং �ুল িডি�� িম�টং বািতল করেত িলিখতভােব স�ত হেল েরেজািলউশন েসশেনর
�েয়াজন হয় না। যিদ �ুল িডি�� ��শ (30) িদেনর মেধ� যথাযথ ���য়া �নািনর সমস�ার সমাধান না
কের তেব যথাযথ ���য়া �নািন হেত পাের। যিদ এক�ট েরেজািলউশেন েপৗ�েছ যায়, প��িল এক�ট
আইনগতভােব বাধ�তামূলক চ��� স�াদন করেব। (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

কায�ম
�
চলাকালীন িক আমার স�ােনর �ান পিরবত�ন হয়?
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েযেকােনা �শাসিনক বা িবচািরক কায�েম
�
জিড়ত িশ��টেক অবশ�ই বত�মান িশ�াগত িনেয়ােগ
থাকেত হেব যিদ না আপিন এবং �ুল িডি�� অন� েকােনা ব�ব�ায় স�ত হন।
আপিন যিদ এক�ট পাবিলক �ুেল আপনার স�ােনর �াথিমক ভিত�র জন� আেবদন কেরন, তাহেল
সম� ���য়া স�� না হওয়া পয�
� আপনার স�ানেক আপনার স�িতেত এক�ট পাবিলক �ুল
ে�া�ােম রাখা হেব। (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d])
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িস�াে�র আিপল করা েযেত পাের?
�নািনর িস�া� চূ ড়া� এবং উভয় পে�র জন� বাধ�তামূলক। েয েকােনা প�ই চূ ড়া� িস�াে�র 90
িদেনর মেধ� রা��য় বা েফডােরল আদালেত েদওয়ািন অ�াকশন ফাইল কের �নািনর িস�াে�র িব�ে�
আিপল করেত পাের। (20 USC 1415[i][2] এবং [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] এবং
[k], EC 56043[w])

আমার অ�াটিনেদর
�
িফ েক পিরেশাধ কের?
যথাযথ ���য়ার �নািনর িবষেয় েযেকান পদে�প বা কাযধারায়,
�
আদালত, তার িবেবচনার িভি�েত,
যিদ আপিন �নািনেত িবদ�মান প� হন তাহেল �িতব�ী িশ�র িপতামাতা িহসােব আপনােক খরেচর
অংশ িহসােব যু��স�ত অ�াটিনেদর
�
িফ �দান করেত পাের। �শাসিনক �নািনর সমাি�র পের,
প��িলর চ���র সােথ যু��স�ত অ�াটিনেদর
�
িফও করা েযেত পাের। (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34
CFR 300.517; EC 56507[ [খ])
িন�িলিখত শত��িলর মেধ� েযেকান এক�ট িবদ�মান থাকেল িফ �াস করা েযেত পাের:
1. আদালত েদেখেছ েয আপিন িবতেক�র চূ ড়া� সমাধােন অেযৗ��কভােব িবল� কেরেছন
2. যু��স�তভােব ত� লনীয় দ�তা, খ�ািত এবং অিভ�তার অ�াটিনেদর
�
�ারা অনু�প পিরেষবা�িলর
জন� অ�াটিনেদর
�
ঘ�া�িত িফ স�দােয়র �চিলত হারেক ছািড়েয় যায়
3. �দ� সময় এবং আইিন পিরেষবা�িল অত�িধক িছল, অথবা
4. আপনার অ�াটিন যথাযথ
�
���য়া অনুেরাধ িব�ি�েত যথাযথ
কেরনিন।

তথ� �ুল িডি��েক �দান

তেব অ�াটিনেদর
�
িফ কমােনা হেব না, যিদ আদালত েদখেত পায় েয রাজ� বা �ুল িডি��
অেযৗ��কভােব অ�াকশন বা ���য়ার চূ ড়া� েরেজািলউশেন িবল� কেরেছ বা আইেনর এই ধারার
ল�ন হেয়েছ। (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)
IEP �টেমর েযেকান িম�টং স�িক�ত অ�াটিনেদর
�
িফ �দান করা যােব না যিদ না এক�ট IEP �টেমর
িম�টং যথাযথ ���য়ার �নািনর ���য়া বা িবচািরক পদে�েপর ফেল ডাকা হয়। আপিন যিদ �নািন
�� হওয়ার দশ (10) িদন আেগ েজলা/পাবিলক এেজ�� �ারা করা যু��স�ত িন�ি�র ��াব
�ত�াখ�ান কেরন এবং �নািনর িস�া� িন�ি�র ��ােবর েচেয় েবিশ অনুকূল না হয় তেব অ�াটিনেদর
�
িফও অ�ীকার করা েযেত পাের। (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

আেরা তথ� েপেত বা মধ��তা বা যথাযথ ���য়া �নািনর জন� ফাইল করেত,
েযাগােযাগ ক�ন:
�শাসিনক �নািনর অিফস
মেনােযাগ: িবেশষ িশ�া িবভাগ
2349 েগটওেয় ওকস �াইভ, সু�ট 200
Sacramento, CA 95833-4231
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�ুেলর শৃ�লা এবং �ান িনধারেণর
�
প�িত
�িতব�ী িশ�াথ�েদর জন�
�ুল শৃ�লা এবং িবক� অ�বত�
� িশ�াগত েস�টংস
আমার স�ানেক িক সাসেপ� করা হেত পাের বাবিহ�ার করা েযেত পাের?
�ুেলর কম�রা �িত�ট ে�ে� িভি�েত েয েকােনা অনন� পিরি�িত িবেবচনা করেত পােরন যখন িনধারণ
�
করেত পােরন েয িনেয়ােগ পিরবত�ন করা েকােনা �িতব�ী িশ�র জন� উপযু� িকনা েয�ট তার েস�টং
েথেক ছা� আচরণিবিধ ল�ন কের:
•
•

এক�ট উপযু� অ�বত�
� িবক� িশ�া েস�টং, অন� এক�ট েস�টং, বা �িগতােদশ অনিধক দশ
(10) টানা �ুল িদেনর জন�, এবং
অসদাচরেণর পৃথক ঘটনার জন� একই �ুল বছের দশ (10) টানা �ুল িদেনর েবিশ নয় অিতির�
অপসারণ

দশ (10) িদেনর েবিশ সরােনার পের কী ঘেট?
একজন �িতব�ী িশ�েক একই �ুল বছের দশ (10) �ুল িদেনর জন� তার বত�মান িনেয়াগ েথেক সিরেয়
েদওয়ার পের, অপসারেণর পরবত� েযেকােনা িদন�িলেত সরকারী সং�ােক অবশ�ই পিরেষবা �দান
করেত হেব যােত িশ��ট অংশ�হণ চািলেয় েযেত পাের সাধারণ িশ�ার পাঠ��ম এবং িশ�র IEP-েত
িনধািরত
�
ল�� পূরেণর িদেক অ�গিত। এছাড়াও, এক�ট িশ� উপযু� িহসােব, এক�ট কাযকরী
�
আচরণগত মূল�ায়ন এবং আচরণগত হ�ে�প পিরেষবা এবং পিরবত�ন�িল পােব, যা আচরণ ল�নেক
েমাকােবলা করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ যােত এ�ট পুনরাবৃি� না হয়।
যিদ এক�ট িশ� এই ধরেনর ে�সেমে� দশ (10) িদেনর েবিশ হয়, তাহেল িশ��টর অসদাচরণ
অ�মতার কারেণ হেয়েছ িকনা তা িনধারণ
� করেত এক�ট IEP �টম িম�টং করা আবশ�ক। এই IEP �টম
িম�টং অিবলে�, স�ব হেল, অথবা �ুল িডি�ে�র এই ধরেনর শা��মূলক ব�ব�া েনওয়ার িস�াে�র দশ
(10) িদেনর মেধ� হেত হেব।
একজন অিভভাবক িহেসেব আপনােক এই IEP দেলর সদস� িহেসেব অংশ�হেণর জন� আম�ণ
জানােনা হেব। �ুল িডি��েক অসদাচরণ েমাকােবলা করার জন� এক�ট মূল�ায়ন পিরক�না ৈতির
করেত হেত পাের বা, যিদ আপনার স�ােনর আচরেণ হ�ে�েপর পিরক�না থােক, তাহেল �েয়াজেন
পিরক�না�ট পযােলাচনা
�
এবং সংেশাধন ক�ন।

িক হেব যিদ IEP �টম িনধারণ
�
কের েয অসদাচরণ অ�মতার কারেণ হয়িন?
যিদ IEP �টম এই িস�াে� েপৗ�ছায় েয অসদাচরণ�ট িশ�র অ�মতার বিহঃ�কাশ িছল না, তাহেল �ুল
িডি�� শা��মূলক ব�ব�া িনেত পাের, েযমন বিহ�ার, একই প�িতেত এ�ট এক�ট অ�মতাহীন িশ�র
জন� হয়। (20 USC 1415[k][1] এবং [7]; 34 CFR 300.530)
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আপিন যিদ IEP �টেমর িস�াে�র সােথ একমত না হন, তাহেল আপিন এক�ট �ত যথাযথ ���য়া
�নািনর অনুেরাধ করেত পােরন, েয তািরেখ আপিন �নািনর জন� অনুেরাধ কেরিছেলন েসই তািরেখর
িবশ (20) �ুল িদেনর মেধ� হেত হেব। (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
েস�টং যাই েহাক না েকন �ুল িডি�� অবশ�ই আপনার স�ােনর জন� FAPE �দান করা চািলেয় েযেত
হেব। িবক� িশ�াগত েস�টংস অবশ�ই িশ�েক সাধারণ পাঠ��েম অংশ�হণ চািলেয় েযেত এবং IEPেত িবশদ পিরেষবা এবং পিরবত�েনর ধারাবািহকতা িন��ত করেত েদয়। (34 CFR 300.530; EC
48915.5[b])

িশ�রা পড়েছেবসরকাির �ুল
েবসরকাির �ুেল অিভভাবকেদর িনেয়াগ করা ছা�রা িক সবজনীন
�
অথায়েন
�
িবেশষ
িশ�া কায�েম
�
অংশ�হণ করেত পাের?
েয িশ�রা তােদর িপতামাতার �ারা েবসরকারী �ুেল নিথভ�� করা হেয়েছ তারা সবজনীনভােব
�
অথািয়ত
�
িবেশষ িশ�া কায�েম
�
অংশ�হণ করেত পাের। েবসরকারী �ুেলর ছা�-ছা�ীেদর েয পিরেষবা�িল
েদওয়া হেব তা িনধারণ
� করেত �ুল িডি��েক অবশ�ই েবসরকারী �ুল এবং অিভভাবকেদর সােথ
পরামশ করেত
�
হেব। যিদও �ুল িডি�ে�র �িতব�ী িশ�াথ�েদর FAPE �দােনর এক�ট �� দািয়�
রেয়েছ, েসই বা�ােদর, যখন তােদর অিভভাবকেদর �ারা েবসরকারী �ুেল রাখা হয়, তােদর িকছ�
বা �দােনর জন� �েয়াজনীয় সম� িবেশষ িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা পাওয়ার অিধকার েনই।
FAPE. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 এবং 300.138; EC 56173)
যিদ ব�িত�মী �েয়াজেনর একজন ব���র িপতা-মাতা িযিন পূেব �
� ু ল েজলার কতৃে� �র অধীেন িবেশষ
িশ�া এবং স�িক�ত পিরেষবা�িল েপেয়িছেলন, যিদ �ানীয় িশ�া সং�া, �ুল েজলার স�িত বা
েরফােরল ছাড়াই িশ��টেক এক�ট েবসরকাির �াথিমক িবদ�ালয় বা মাধ�িমক িবদ�ালেয় নিথভ�� কেরন
েজলা FAPE উপল� করেল িবেশষ িশ�া �দােনর �েয়াজন েনই। এক�ট আদালত বা যথাযথ ���য়া
�নািনর আিধকািরক �ুল িডি��েক অিভভাবক বা অিভভাবকেক িবেশষ িশ�ার খরচ এবং �াইেভট
�ুেলর জন� অথ েফরত
�
েদওয়ার �েয়াজন হেত পাের �ধুমা� যিদ আদালত বা যথাযথ ���য়া �নািন
অিফসার েদখেত পান েয �ুল িডি�� তােদর কােছ FAPE উপল� কেরিন। �াইেভট এিলেম�াির �ুল
বা েসেক�াির �ুেল নিথভ���করেণর আেগ সময়মত িশ� এবং �াইেভট ে�সেম� উপযু�। (20 USC
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)

কখন �িতদান কমােনা েযেত পােরবা অ�ীকার করা েযেত পাের?
আদালত বা �নািন কমকত�
� া �িতপূরণ কমােত বা অ�ীকার করেত পােরন যিদ আপিন আপনার
স�ানেক পাবিলক �ুল েথেক সিরেয় েদওয়ার আেগ �ুল িডি�� েথেক েনা�টেশর িভি�েত মূল�ায়েনর
জন� উপল� না কেরন। আপিন যিদ �ুল িডি��েক না জানান েয আপিন �ুল িডি�ে�র �ারা
��ািবত িবেশষ িশ�ার �ান িনধারণেক
�
�ত�াখ�ান করেছন, আপনার উে�গ এবং সরকাির খরেচ
আপনার স�ানেক এক�ট েবসরকাির �ুেল ভিত� করার অিভ�ায় উে�খ করা সহ আপনােক অথ�দান
�
করা হেত পাের না।
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�ুল িডি�ে� আপনার েনা�টশ অবশ�ই িদেত হেব:
•
•

আপনার স�ানেক পাবিলক �ুল েথেক সিরেয় েদওয়ার আেগ আপিন সবেচেয় সা�িতক IEP
�টম িম�টংেয় েযাগ িদেয়িছেলন, অথবা
আপনার স�ানেক পাবিলক �ুল েথেক সিরেয় েদওয়ার আেগ অ�ত দশ (10) কাযিদবস
�
(ছ��টর
িদন সহ) �ুল েজলায় িলিখতভােব। (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)

কখন �িতদান কমােনা বা অ�ীকার করা যােব না?
আপিন যিদ িনে�া� েযেকােনা কারেণ �ুল িডি�ে� িলিখত েনা�টশ �দান করেত ব�থ হন
�
তাহেল
একজন আদালত বা �নািন কমকত�
� া অবশ�ই আপনােক �িতপূরণ কমােত বা অ�ীকার করেবন না:
�ুল আপনােক েনা�টশ �দান করেত বাধা িদেয়েছ
আপিন ���য়াগত সুর�ার এই েনা�টেশর এক�ট অনুিলিপ পানিন বা অন�থায় েজলােক অবিহত
করার �েয়াজনীয়তার িবষেয় অবিহত হনিন
• েনা�টশ �দােনর ফেল আপনার স�ােনর শারীিরক �িত হেত পাের
• িনর�রতা এবং ইংের�জেত িলখেত অ�মতা আপনােক েনা�টশ �দান করেত বাধা িদেয়েছ, বা
• েনা�টশ �দােনর ফেল আপনার স�ােনর ��তর মানিসক �িত হেত পাের
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)
•
•

রা��য় অিভেযােগর প�িত
আিম কখন রা��য় স�িতর অিভেযাগ দােয়র করেত পাির?
আপিন যখন িব�াস কেরন েয এক�ট �ুল িডি�� েফডােরল বা রােজ�র িবেশষ িশ�া আইন বা �িবধান
ল�ন কেরেছ তখন আপিন এক�ট রাজ� স�িতর অিভেযাগ দােয়র করেত পােরন। আপনার িলিখত
অিভেযােগ অবশ�ই েফডােরল এবং রােজ�র িবেশষ িশ�া আইেনর অ�ত এক�ট ল�েনর অিভেযাগ
উে�খ করেত হেব। ক�ািলেফািনয়া
� িডপাট� েম� অফ এড�েকশন (িসিডই) অিভেযাগ পাওয়ার তািরেখর
এক বছেরর েবিশ আেগ ল�ন�ট অবশ�ই ঘেটেছ। এক�ট অিভেযাগ দােয়র করার সময়, আপনােক
অবশ�ই অিভেযােগর এক�ট অনুিলিপ �ুল িডি�ে� ফেরায়াড� করেত হেব একই সমেয় আপিন CDE-েত
রা��য় স�িতর অিভেযাগ দােয়র করেবন। (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600)
েফডােরল এবং রােজ�র িবেশষ িশ�া আইন বা �িবধান ল�েনর অিভেযােগর অিভেযাগ�িল এখােন
েমল করা েযেত পাের:
ক�ািলেফািনয়া
� িশ�া িবভাগ
িবেশষ িশ�া িবভাগ
প�িতগত সুর�া েরফােরল পিরেষবা
1430 এন ি�ট, সু�ট 2401
Sacramento, CA 95814

প�িতগত সুর�ার িব�ি�
CDE, T07-037, ইংের�জ, এিরয়াল ফ�
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েফডােরল বা রােজ�র িবেশষ িশ�া আইন বা �িবধান �ারা আ�ািদত নয় সমস�া�িলর জন�, আপনার
েজলার অিভ� অিভেযাগ প�িতর সােথ পরামশ ক�ন।
�
িবেরাধ িন�ি� স�েক� আরও তথ� েপেত, কীভােব অিভেযাগ দােয়র করেত হয়, িসিডই, িবেশষ িশ�া
িবভাগ, প�িতগত সুর�া েরফােরল সািভ�েসর সােথ েটিলেফােন েযাগােযাগ ক�ন (800) 926-0648;
ফ�া� �ারা 916-327-3704 এ; অথবা http://www.cde.ca.gov/sp/se এ CDE ওেয়ব সাইট পিরদশন� কের
.
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এই িব�ি�েত ব�ব�ত শ� সংে�েপর শ�েকাষ
ADR

িবক� িবেরােধর সমাধান

CFR:

েফডােরল ের�েলশেনর েকাড

EC

ক�ািলেফািনয়া
� িশ�া েকাড

FAPE

িবনামূেল� উপযু� জনিশ�া

IDEA

�িতব�ী িশ�া আইন

IEP

ব���গত িশ�া কায�ম
�

OAH:

�শাসিনক �নািনর অিফস

েসলপা: িবেশষ িশ�া �ানীয় পিরক�না এলাকা
USC:

মািক�ন যু�রাে�র েকাড

