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��ப் �: உங் கள் �ழந்ைத�ன் �றப்�க் கல் �த் �ட்டத்ைத வழங் �வதற் �ப்
ெபா�ப் பான எந்தெவா� ெபா�க் கல் � நி�வனத்ைத�ம் �வரிக்க, இந்த
ஆவணம் ��வ�ம் பள் ளி மாவட்டம் என்ற ெசால் பயன்ப�த்தப் ப��ற�.
ம�ப் �� என்ற ெசால் ம�ப் பாய் � அல் ல� ேசாதைன என்� ெபா�ள் பட
பயன்ப�த்தப் ப��ற�. இந்த அ��ப் � ��வ�ம் மத்�ய மற் �ம் மாநில
சட்டங் கள் ஆங் �ல ��க்கங் கைளப் பயன்ப�த்� ேமற் ேகாள்
காட்டப் பட்�ள் ளன, அைவ இந்த அ��ப்�ன் கைட�ப் பக்கத்�ல் உள் ள
ெசாற் களஞ் �யத்�ல் �ளக்கப் பட்�ள் ளன.

நைட�ைறப் பா�காப் �களின் அ��ப் � என்ன?
இந்தத் தகவல் , �ன்� (3) வய� �தல் இ�பத்ெதான்� (21) வய� வைர�லான
ஊன�ற் ற �ழந்ைதகள் மற் �ம் நிைற வயதான ப�ெனட்� (18) வயைத எட்�ய
மாணவர்களின் ெபற் ேறார், சட்டப்�ர்வ பா�காவலர்கள் மற் �ம் வாடைகப்
ெபற் ேறார்க�க்� உங் களின் கல் � உரிைமகள் அல் ல� நைட�ைறப்
பா�காப் �கள் பற் �ய கண்ேணாட்டத்ைத வழங் ��ற�.
மாற் �த்�றனாளிகள் கல் �ச் சட்டத்�ன் �ழ் (ஆங் �லத்�ல் , IDEA என
��ப் �டப் ப��ற�) நைட�ைற பா�காப் �கள் பற் �ய அ��ப் �
அவ�யமான� மற் �ம் அ� உங் க�க்� வழங் கப் பட ேவண்�ம் :
• நீ ங் கள் ஒ� நகல் ேகட்�ம் ேபா�
• �தல் �ைறயாக உங் கள் �ழந்ைத �றப் � கல் � ம�ப் �ட்�ற் �
பரிந்�ைரக்கப் ப��ற�
• ஒவ் ெவா� �ைற�ம் உங் கள் �ழந்ைதைய ம�ப் ��வதற் கான
ம�ப் �ட்�த் �ட்டம் உங் க�க்� வழங் கப் ப�ம்
• ஒ� பள் ளி ஆண்�ல் �தல் நிைல அல் ல� �ைறயான ெசயல் �ைற
�கார் �ைடத்த�ம் , மற் �ம்
• இடவைம� மாற் றத்ைத உ�வாக்�ம் ஒ� நீ க்கம் ெசய் ய ���
எ�க்கப் ப�ம் ேபா�
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321, மற் �ம் 56341.1[g] [1])

ஊன�ற் ேறார் கல் �ச் சட்டம் (IDEA) என்றால் என்ன?
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IDEA என்ப�, �ைறபா�கள் ெகாண்ட த���ள் ள �ழந்ைதக�க்� "இலவச
ெபா�த்தமான ெபா�க் கல் �ைய" (ஆங் �லத்�ல் FAPE என
��ப் �டப் ப��ற�) பள் ளி மாவட்டங் கள் வழங் கக் ேகா�ம் ஒ� �ட்டாட்�ச்
சட்டமா�ம் . ஒ� இலவச ெபா�த்தமான ெபா�க் கல் � என்ப�, தனிப் பட்ட
கல் �த் �ட்டத்�ல் (ஆங் �லத்�ல் , IEP என அ�யப் ப�ம் )
�வரிக்கப் பட்�ள் ளப� �றப்�க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகள்
வழங் கப் பட ேவண்�ம் மற் �ம் உங் க�க்� எந்த ெசல�ம் இல் லாமல் உங் கள்
�ழந்ைதக்� ெபா� ேமற் பார்ைவ�ல் வழங் கப் பட ேவண்�ம் என்பதா�ம் .

என் �ழந் ைத�ன் கல் � ெதாடர்பான ���களில் நான்
பங் ேகற் கலாமா?
உங் கள் �ழந்ைத�ன் �றப்�க் கல் �த் �ட்டம் ெதாடர்பாக ��ெவ�க்�ம்
எந்தெவா� �ட்டத்��ம் பங் ேகற் க உங் க�க்� வாய் ப் �கள் வழங் கப் பட
ேவண்�ம் . உங் கள் �ழந்ைத�ன் அைடயாளம் (த��), ம�ப்�� அல் ல�
கல் �க்கான இடம் மற் �ம் உங் கள் �ழந்ைத�ன் FAPE ெதாடர்பான �ற
�ஷயங் கைளப் பற் �ய IEP �� �ட்டங் களில் பங் ேகற் க உங் க�க்� உரிைம
உள் ள�. (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c])
ெபற் ேறார் அல் ல� பா�காவலர், அல் ல� உள் �ர் கல் � நி�வனம் (LEA)
ஆ�ேயா�க்�, IEP இன் வளர்ச்��ல் பங் ேகற் க மற் �ம் IEP �� �ட்டங் களின்
நடவ�க்ைககைள �ன்ன� �ைற�ல் ஒ�ப் ப�� ெசய் வதற் கான
அவர்களின் ேநாக்கத்ைதத் ெதாடங் க உரிைம உண்�. �ட்டத்�ற் � �ைறந்த�
24 மணிேநரத்�ற் � �ன்னதாக, ெபற் ேறார் அல் ல� பா�காவலர் IEP ���ன்
உ�ப்�னர்களிடம் சந்�ப் ைபப் ப��ெசய் �ம் தங் கள� ேநாக்கத்ைத
ெதரி�க்க ேவண்�ம் . IEP �ட்டத்ைத ப��ெசய் �ம் LEA ஒ�நாடா�ற் �
ெபற் ேறார் அல் ல� பா�காவலர் சம் ம�க்க�ல் ைல என்றால் , �ட்டம் ஒ�நாடா
ெரக்கார்டரில் ப�� ெசய் யப் படா�.
உங் கள் உரிைமகளில் , அைனத்� நிரல் ��ப் பங் கள் , மற் �ம் �ைடக்கக்��ய
அைனத்� மாற் � �ட்டங் கள் , ெபா� மற் �ம் ெபா� அல் லாதைவ, ஆ�யைவ
உட்பட FAPE இன் �ைடக்�ம் தன்ைம பற் �ய தகவல் கள் அடங் �ம் . (20 USC
1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1], மற் �ம் 56506)

ேம�ம் உத�ைய நான் எங் ேக ெப�வ�?
உங் கள் �ழந்ைத�ன் கல் �ையப் பற் � உங் க�க்�க் கவைல இ�க்�ம் ேபா�,
உங் கள் �ழந்ைதையப் பற் ��ம் நீ ங் கள் கா�ம் �ரச்�ைனகள் ��த்�ம்
ேப�வதற் � உங் கள் �ழந்ைத�ன் ஆ�ரியர் அல் ல� நிர்வா�ையத்
ெதாடர்�ெகாள் வ� �க்�யம் . உங் கள் �ழந்ைத�ன் கல் �, உங் கள்
உரிைமகள் மற் �ம் நைட�ைறப் பா�காப் �கள் பற் �ய ேகள் �க�க்�,
உங் கள் பள் ளி மாவட்டத்�ல் உள் ள பணியாளர்கள் அல் ல� �றப் �க் கல் �
உள் �ர் �ட்டப் ப���ல் (SELPA) ப�லளிக்கலாம் . ேம�ம் , உங் க�க்�

நைட�ைற பா�காப் �கள் பற் �ய அ��ப் �
CDE, T07-037, ஆங் �லம் , ஏரியல் எ�த்��
21 இல் பக்கம் 3

கவைல இ�க்�ம் ேபா�, இந்த �ைறசாரா உைரயாடல் ெப�ம் பா�ம்
�க்கைலத் �ர்க்�ற� ேம�ம் �றந்த ெதாடர்ைபப் பராமரிக்க உத��ற�.
கல் � அைமப் ைப ேமம் ப�த்த, ெபற் ேறார்க�க்�ம் கல் �யாளர்க�க்�ம்
இைட�லான ஒத்�ைழப் ைப அ�கரிக்க உ�வாக்கப் பட்ட க�ஃேபார்னியா
ெபற் ேறார் நி�வனங் களில் (��ம் ப அ�காரமளிக்�ம் ைமயங் கள் மற் �ம்
ெபற் ேறார் ப�ற் � நி�வனங் கள் ) ஒன்ைற�ம் நீ ங் கள் ெதாடர்�ெகாள் ள
��ம் பலாம் . இந்த நி�வனங் க�க்கான ெதாடர்�த் தகவைல CDE �றப்�க்
கல் � க�ேபார்னியா ெபற் ேறார் நி�வனங் களின் இைணயப் பக்கத்�ல்
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ g2] உள் ள�.
நைட�ைறப் பா�காப் �கைளப் �ரிந்� ெகாள் ள உங் க�க்� உதவ, இந்த
ஆவணத்�ன் ���ல் ��தல் ஆதாரங் கள் பட்�ய�டப் பட்�ள் ளன.

என� �ழந் ைத கா� ேகளாதவராகேவா, கா� ேகட்க
�ரமப் ப�பவராகேவா, பார்ைவயற் றவராகேவா, பார்ைவக்
�ைறபா�ைடயவராகேவா அல் ல� கா� ேகளாதவர் மற் �ம்
பார்ைவ இல் லாதவர் இரண்�மாகேவா இ�ந் தால் என்ன ெசய் வ�?
மாநில �றப் �ப் பள் ளிகள் கா�ேகளாத, கா� ேகட்க �ரமப் ப��ன்ற,
பார்ைவயற் ற, பார்ைவக் �ைறபா�ள் ள, அல் ல� கா�ேகளாத மற் �ம்
பார்ைவயற் ற மாணவர்க�க்� அதன் �ன்� இடங் கள் ஒவ் ெவான்��ம்
ேசைவகைள வழங் ��ன்றன: ஃப் ரீமாண்ட் மற் �ம் ரிவர்ைச�ல் உள் ள
கா�ேகளாதவர்க�க்கான க�ேபார்னியா பள் ளிகள் மற் �ம் . ஃப் ரீமாண்�ல்
உள் ள பார்ைவயற் ேறா�க்கான க�ேபார்னியா பள் ளி. கா�ேகளாேதா�க்காக
இ� மாநில பள் ளிகளி�ம் மழைலப் ப�வத்���ந்� 21 வய� வைர�லான
மாணவர்க�க்� ����ப் � சார்ந்த மற் �ம் காைல ேநர பள் ளி �ட்டங் கள்
வழங் கப் ப��ன்றன. பார்ைவயற் ேறா�க்கான க�ேபார்னியா பள் ளி�ல்
ஐந்� �தல் 21 வய� வைர�லான மாணவர்க�க்� இத்தைகய �ட்டங் கள்
வழங் கப் ப��ன்றன. மாநில �றப் �ப் பள் ளிகள் ம�ப் �ட்�ச் ேசைவகள்
மற் �ம் ெதா�ல் �ட்ப உத�கைள�ம் வழங் ��ன்றன. மாநில �றப் �ப்
பள் ளிகள் பற் �ய ��தல் தகவ�க்�, க�ேபார்னியா கல் �த் �ைற�ன் (CDE)
இைணயதளத்ைத http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ இல் பார்ைவ�ட�ம் ] அல் ல�
உங் கள் �ழந்ைத�ன் IEP �� உ�ப் �னர்களிடம் இ�ந்� ��தல் தகவைலக்
ேகட்க�ம் .

அ��ப் �, ஒப் �தல் , ம�ப் ��, வாடைக ெபற் ேறார்
நியமனம் மற் �ம் ஆவணங் க�க்கான அ�கல்
�ன் �ட்�ய எ�த்�ப் �ர்வ அ��ப் �
எப் ேபா� அ��ப் � ேதைவப் ப��ற�?
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�றப் �த் ேதைவகள் உள் ள உங் கள் �ழந்ைத�ன் அைடயாளம் , ம�ப் ��
அல் ல� கல் ��ல் இடம் ெப�தல் அல் ல� இலவச ெபா�த்தமான ெபா�க்
கல் �ைய வழங் �தல் ஆ�யவற் �ற் கான மாற் றத்ைத �வங் க பள் ளி மாவட்டம்
�ன் ெமா��ம் ேபா� அல் ல� ம�க்�ம் ேபா� இந்த அ��ப்� வழங் கப் பட
ேவண்�ம் . (20 USC 1415[b][3] மற் �ம் (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC
56329 மற் �ம் 56506[a])
பள் ளி மாவட்டம் உங் கள் �ழந்ைத�ன் �ன் ெமா�யப் பட்ட ம�ப் ��கள்
��த்� எ�த்�ப்�ர்வ அ��ப்�ன் �லம் அல் ல� ம�ப் �ட்�த் �ட்டத்�ன்
�லம் உங் கள் எ�த்�ப் �ர்வக் ேகாரிக்ைக���ந்� ப�ைனந்�
நாட்க�க்�ள் ெதரி�க்க ேவண்�ம் . அவ் வா� ெசய் வ� சாத்�ய�ல் ைல
என்� இல் லாமல் இ�க்�ம் வைர�ல் அ��ப் � �ரிந்�ெகாள் ளக்��யதாக�ம்
உங் கள் தாய் ெமா��ேலா அல் ல� �ற தகவல் ெதாடர்� �ைற�ேலா இ�க்க
ேவண்�ம் . (34 CFR 300.304; EC 56321)

அ��ப் � என்னிடம் என்ன ெசால் �ம் ?
�ன் �ட்�ய எ�த்�ப் �ர்வ அ��ப்�ல் �ன்வ�வன அடங் �ம் :
1. பள் ளி மாவட்டத்தால் �ன் ெமா�யப் பட்ட அல் ல� ம�க்கப்பட்ட
ெசயல் களின் �ளக்கம்
2. நடவ�க்ைக ஏன் �ன் ெமா�யப் பட்ட� அல் ல� ம�க்கப் பட்ட�
என்பதற் கான �ளக்கம்
3. �ன் ெமா�யப் பட்ட அல் ல� ம�க்கப் பட்ட ெசய�க்� அ�ப் பைடயாகப்
பயன்ப�த்தப் ப�ம் ஒவ் ெவா� ம�ப் �ட்� நைட�ைற, ஆவணம் அல் ல�
அ�க்ைக�ன் �வரம்
4. ஊன�ற் ற �ழந்ைத�ன் ெபற் ேறா�க்� நைட�ைற பா�காப் �களின் �ழ்
பா�காப் � உள் ள� என்� ஒ� அ�க்ைக
5. இந்தப் ப���ன் ���ைறகைளப் �ரிந்�ெகாள் வ�ல் உத�ையப் ெபற
ெபற் ேறார்கள் ெதாடர்� ெகாள் ள ேவண்�ய ஆதாரங் கள்
6. IEP �� க��ய �ற ��ப் பங் களின் �ளக்கம் மற் �ம் அந்த ��ப் பங் கள்
நிராகரிக்கப் பட்ட காரணங் கள் ; மற் �ம்
7. �ன் ெமா�யப் பட்ட அல் ல� ம�க்கப் பட்ட ெசய�டன் ெதாடர்�ைடய �ற
காரணிகளின் �ளக்கம் . (20 USC 1415[b][3] மற் �ம் [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34
CFR 300.503)

ெபற் ேறாரின் ஒப் �தல்
ம�ப் �ட்�ற் � என� ஒப் �தல் எப் ேபா� ேதைவப் ப��ற�?
�றப் �க் கல் �ச் ேசைவக�க்� உங் கள் �ழந்ைதையப் பரிந்�ைரக்க
உங் க�க்� உரிைம உண்�. உங் கள் �ழந்ைத�ன் �தல் �றப் �க் கல் �
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ம�ப் �ட்ைடத் ெதாட�ம் �ன், நீ ங் கள் தகவல�ந்த, எ�த்�ப்�ர்வ ஒப் �தல்
அளிக்க ேவண்�ம் . �ன் ெமா�யப் பட்ட ம�ப் �ட்�த் �ட்டத்�ல் இ�ந்�
ெபற் ேறா�க்� ��ெவ�க்க �ைறந்தபட்சம் ப�ைனந்� (15) நாட்கள் உள் ள�.
ஒப் �தல் ெபறப் பட்ட�டன் ம�ப் �� உடன�யாகத் ெதாடங் � ��வைடயலாம் ,
ேம�ம் உங் கள் ஒப்�த�க்�ப் �ற� அ�ப� (60) நாட்க�க்�ள் ஒ� IEP
உ�வாக்கப் பட ேவண்�ம் .

ேசைவக�க்� என� ஒப் �தல் எப் ேபா� ேதைவப் ப��ற�?
உங் கள் �ழந்ைதக்� �றப்�க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகைள
உங் கள் பள் ளி மாவட்டம் வழங் �வதற் � �ன், நீ ங் கள் தகவல�ந்த,
எ�த்�ப் �ர்வ ஒப் �தல் அளிக்க ேவண்�ம் .

ெபற் ேறார் ஒப் �தல் அளிக்காத ேபா� என்ெனன்ன நைட�ைறகள் ?
ஆரம் ப ம�ப் �ட்�ற் � நீ ங் கள் ஒப் �தல் வழங் க�ல் ைல என்றாேலா ஒப்�தல்
வழங் �வதற் கான ேகாரிக்ைகக்� ப�லளிக்கத் தவ�னாேலா, பள் ளி மாவட்டம்
உரிய ெசயல் �ைற நைட�ைறகைளப் பயன்ப�த்� ஆரம் ப ம�ப் �ட்ைடத்
ெதாடரலாம் .
ேசைவகைளத் ெதாடங் �வதற் � நீ ங் கள் சம் ம�க்க ம�த்தால் , பள் ளி மாவட்டம்
�றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகைள வழங் கக்�டா� மற் �ம்
உரிய ெசயல் �ைற நைட�ைறகள் �லம் ேசைவகைள வழங் க நாடக்�டா�.
உங் கள் �ழந்ைதக்கான �றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவக�க்�
நீ ங் கள் எ�த்�ப்�ர்வமாக ஒப்�தல் அளித்தா�ம் , IEP இன் அைனத்�
��க�க்�ம் சம் ம�க்க�ல் ைல என்றால் , நீ ங் கள் சம் ம�த்�ள் ள �ட்டத்�ன்
��கள் தாமத�ன்� ெசயல் ப�த்தப் பட ேவண்�ம் .
உங் கள் �ழந்ைதக்� ெபா�த்தமான ெபா�க் கல் �ைய இலவசமாக
வழங் �வதற் � நீ ங் கள் சம் ம�க்காத �ன் ெமா�யப் பட்ட �றப் �க் கல் �த்
�ட்டக் �� அவ�யம் என்� பள் ளி மாவட்டம் �ர்மானித்தால் , உரிய
�சாரைணையத் ெதாடங் க ேவண்�ம் . ஒ� �ைறயான �சாரைண
நடத்தப் பட்டால் , �சாரைண ��� இ��யான� மற் �ம் கட்�ப் படேவண்�ம் .
ம�ம�ப் ��களின் �ஷயத்�ல் , உங் கள் ஒப்�தைலப் ெப�வதற் கான
நியாயமான நடவ�க்ைககைளப் பள் ளி மாவட்டம் ஆவணப்ப�த்த ேவண்�ம் .
நீ ங் கள் ப�லளிக்கத் தவ�னால் , பள் ளி மாவட்டம் உங் கள் அ�ம��ன்�
ம�ம�ப் �ட்ைடத் ெதாடரலாம் . (20 USC 1414[a][1][D] மற் �ம் 1414[c]; 34 CFR
300.300; EC 56506 [e], 56321[c] மற் �ம் [d], மற் �ம் 56346).

நான் ஒப் �தைல எப் ேபா� ��ம் பப் ெபறலாம் ?
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�றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகளின் ஆரம் ப வழங் க�க்�ப்
�ற� எந்த ேநரத்��ம் , ஒ� �ழந்ைத�ன் ெபற் ேறார் �றப்�க் கல் � மற் �ம்
ெதாடர்�ைடய ேசைவகைள ெதாடர்ந்� வழங் �வதற் � எ�த்�ப் �ர்வமாக
ஒப் �தல் ரத்� ெசய் தால் , ெபா� நி�வனம் :
1. �ழந்ைதக்� �றப்�க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகைளத்
ெதாடர்ந்� வழங் காமல் இ�க்கலாம் , ஆனால் அத்தைகய ேசைவகைள
நி�த்�வதற் � �ன் 34 CFR �ரி� 300.503 இன் ப� எ�த்�ப்�ர்வ
அ��ப் ைப வழங் க ேவண்�ம் .
2. உடன்ப�க்ைக அல் ல� �ழந்ைதக்� ேசைவகள் வழங் கப் படலாம் என்ற
�ர்ப்ைபப் ெப�வதற் காக ப�� 300 34 CFR (34 CFR �ரி� 300.506 இன் �ழ்
உள் ள மத்�யஸ்த நைட�ைறகள் அல் ல� 34 CFR[/] இன் �ழ் உள் ள
நைட�ைறச் ெசயல் �ைறகளின் �ைணப் ப�� E இல் உள் ள
நைட�ைறகைளப் பயன்ப�த்தக்�டா�. g3] �ரி�கள் 300.507 �தல் 300.516
வைர)
3. �ழந்ைதக்� ��தல் �றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகைள
வழங் கத் தவ�யதால் , �ழந்ைதக்� இலவச ெபா�த்தமான ெபா�க் கல் �
(FAPE) �ைடக்கச் ெசய் வதற் கான ேதைவைய ��வதாகக் க�தப் பட
மாட்டா�.
4. �றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய ேசைவகைள ேம�ம்
வழங் �வதற் காக �ழந்ைதக்� IEP �� �ட்டத்ைத �ட்டேவா அல் ல� 34
CFR �ரி�கள் 300.320 மற் �ம் 300.324 இன் �ழ் IEP ஐ உ�வாக்கேவா
ேதைவ�ல் ைல
34 CFR �ரி� 300.9 (c)(3) இன் ப�, �ழந்ைதக்� ஆரம் பத்�ல் �றப் �க் கல் �
மற் �ம் ெதாடர்�ைடய �றப் �க் கல் � வழங் கப் பட்ட �ற�, ெபற் ேறார்கள்
தங் கள் �ழந்ைத �றப் �க் கல் �ச் ேசைவகைளப் ெப�வதற் கான
எ�த்�ப் �ர்வ ஒப் �தைலத் ��ம் பப் ெபற் றால் , ஒப்�தல் ��ம் பப்
ெபறப் பட்டதால் ெபா� நி�வனம் , �ழந்ைத�ன் �றப் �க் கல் � மற் �ம்
ெதாடர்�ைடய ேசைவகைளப் ெப�வதற் கான எந்தக் ��ப்�கைள�ம் நீ க்க,
�ழந்ைத�ன் கல் �ப் ப�ேவ�களில் ��த்தம் ெசய் யத் ேதைவ�ல் ைல.

வாடைக ெபற் ேறார் நியமனம்
ெபற் ேறாைர அைடயாளம் காணேவா அல் ல� கண்���க்கேவா
��யா�ட்டால் என்ன ெசய் வ�?
ஒ� ெபற் ேறாைர அைடயாளம் காண ��யாதேபா� மற் �ம் பள் ளி மாவட்டம்
ெபற் ேறாரின் இ�ப்�டத்ைதக் கண்ட�ய ��யாதேபா�, ஊன�ற் ற
�ழந்ைத�ன் வாடைக ெபற் ேறாராகச் ெசயல் பட ஒ� நபர் நிய�க்கப் ப�வைத
பள் ளி மாவட்டங் கள் உ��ெசய் ய ேவண்�ம் .
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�ழந்ைத ஆதரவற் ற �டற் ற இைளஞராக இ�ந்தாேலா, �ர்ப்பளிக்கப் பட்டைத
சார்ந்� மாநில நலன் மற் �ம் நி�வனக் ���ட்�ன் �ழ் உள் ள நீ �மன்றத்�ன்
�ரி� அல் ல� �றப்�க் கல் �க்�ப் பரிந்�ைரக்கப் பட்டால் அல் ல� ஏற் கனேவ
IEP ைவத்��ந்தால் , வாடைகத் ெபற் ேறார் நிய�க்கப் படலாம் . (20 USC 1415[b][2]
; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 மற் �ம் 7579.6)

பாரபட்சமற் ற ம�ப் ��
என� �ழந் ைத எவ் வா� ம�ப் �டப் ப��ற� �றப் �க் கல் �ச்
ேசைவகள் ?
சந்ேதகத்�ற் �டமான இயலாைம�ன் அைனத்� ப��களி�ம் உங் கள்
�ழந்ைதைய ம�ப்�� ெசய் ய உங் க�க்� உரிைம உண்�. ம�ப் �� மற் �ம்
இட ஒ�க்�ட்�ற் �ப் பயன்ப�த்தப் ப�ம் ெபா�ட்கள் மற் �ம் நைட�ைறகள்
இனம் , கலாச்சாரம் அல் ல� பா�யல் பா�பா� ெகாண்டதாக இ�க்கக்�டா�.
ம�ப் �ட்�ப் ெபா�ட்கள் வழங் கப் பட ேவண்�ம் மற் �ம் வழங் �வ� அல் ல�
நிர்வ�ப் ப� என்ப� ெதளிவாக சாத்�ய�ல் ைல என்ப� இல் லாத வைர
உங் கள் �ழந்ைத�ன் தாய் ெமா� அல் ல� தகவல் ெதாடர்� �ைற மற் �ம்
�ழந்ைதக்�த் ெதரிந்த மற் �ம் கல் �, வளர்ச்� மற் �ம் ெசயல் பாட்� ரீ�யாக
என்ன ெசய் ய ���ம் என்ப� பற் �ய �ல் �யமான தகவைல வழங் �ம்
ப�வத்�ல் ேசாதைன நடத்தப் பட ேவண்�ம் .
உங் கள் �ழந்ைதக்கான த��ைய நிர்ண�ப் பதற் �ம் FAPE ஐ
உ�வாக்�வதற் �ம் எந்த ஒ� ெசயல் �ைற�ம் ஒேர ஒ� அள�ேகாலாக இ�க்க
��யா�. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] மற் �ம்
56320)

�தந் �ர கல் �ம�ப் ��கள்
மாவட்டத்�ன் ெசல�ல் என� �ழந் ைத �தந் �ரமாகச் ேசா�க்கப்
படட்�ம் ?
பள் ளி மாவட்டத்தால் நடத்தப் பட்ட ம�ப் �ட்�ன் ���க�டன் நீ ங் கள்
உடன்பட�ல் ைல என்றால் , ெபா�ச் ெசல�ல் ம�ப் �ட்ைட நடத்தத் த���ள் ள
ஒ�வரிட��ந்� உங் கள் �ழந்ைதக்� �யா�னமான கல் � ம�ப் �ட்ைடக்
ேகட்க�ம் ெபற�ம் உங் க�க்� உரிைம உண்�.
ெபற் ேறார் ஏற் காத ம�ப் �ட்ைட ெபா� நி�வனம் நடத்�ம் ஒவ் ெவா�
�ைற�ம் ெபா�ச் ெசல�ல் ஒ� �யா�னமான கல் � ம�ப்�ட்�ற் � மட்�ேம
ெபற் ேறா�க்� உரிைம உண்�.

நைட�ைற பா�காப் �கள் பற் �ய அ��ப் �
CDE, T07-037, ஆங் �லம் , ஏரியல் எ�த்��
21 இல் பக்கம் 8

�யா�னமான கல் � ம�ப் �ட்�ற் கான உங் கள் ேகாரிக்ைகக்� பள் ளி
மாவட்டம் ப�லளிக்க ேவண்�ம் மற் �ம் ஒ� �யா�னமான கல் � ம�ப் �ட்ைட
எங் � ெப�வ� என்ப� பற் �ய தகவைல உங் க�க்� வழங் க ேவண்�ம் .
மாவட்டத்�ன் ம�ப்�� ெபா�த்தமான� என்� பள் ளி மாவட்டம் நம் �, ஒ�
�யா�னமான ம�ப்�� அவ�யம் என்பைத ஏற் க�ல் ைல என்றால் , பள் ளி
மாவட்டம் அதன் ம�ப் �� ெபா�த்தமான� என்பைத நி��க்க உரிய
ெசயல் �ைற �சாரைணையக் ேகார ேவண்�ம் . மாவட்டம் ேமேலாங் �னால் ,
உங் களிடம் இன்�ம்
�யா�னமான ம�ப்�ட்�ற் கான உரிைம உள் ள� ஆனால் ெபா�ச் ெசல�ல்
ெசய் ய ��யா�. IEP �� �யா�ன ம�ப்��கைளக் க�த்�ல் ெகாள் ள
ேவண்�ம் .
மாவட்ட ம�ப் �ட்� நைட�ைறகள் மாணவர்கைள வ�ப் �ல் கண்காணிக்க
அ�ம�க்�ன்றன. ம�ப் �ட்�ன் ேபா� பள் ளி மாவட்டம் உங் கள் �ழந்ைதைய
அவர� வ�ப் பைற�ல் கவனித்தால் அல் ல� பள் ளி மாவட்டம் உங் கள்
�ழந்ைதையக் கண்காணிக்க அ�ம�க்கப் பட்��ந்தால் , �யா�னமான கல் �
ம�ப் �ட்ைட நடத்�ம் ஒ� தனி நப�ம் வ�ப் பைற�ல் உங் கள் �ழந்ைதைய
கண்காணிக்க அ�ம�க்கப் பட ேவண்�ம் .
பள் ளி மாவட்டம் உங் கள் �ழந்ைதக்� ஒ� ��ய பள் ளி அைமப் ைப
�ன் ெமா�ந்� ஒ� �யா�னமான கல் � ம�ப் �� நடத்தப் பட்டால் , �யா�ன
ம�ப் �ட்டாளர் �த�ல் �ன் ெமா�யப்பட்ட ��ய அைமப்ைபக் கவனிக்க
அ�ம�க்கப் பட ேவண்�ம் . (20 USC 1415[b][1] மற் �ம் [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/
g5] 56329[b] மற் �ம் [c])
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கல் � ப��க�க்கான அ�கல்
என் �ழந் ைத�ன்’ கல் � ஆவணங் கைள நான் ஆராயலாமா?
உங் கள் �ழந்ைத�ன் IEP பற் �ய சந்�ப்�க்� �ன் அல் ல� உரிய
�சாரைணக்� �ன், ேதைவயற் ற தாமத�ன்� உங் கள் �ழந்ைத�ன் கல் �ப்
ப��கள் அைனத்ைத�ம் ஆய் � மற் �ம் ம�ப் பாய் � ெசய் ய உங் க�க்�
உரிைம உள் ள�. ேகாரிக்ைக வாய் ெமா�யாகேவா அல் ல� எ�த்�
�லமாகேவா ெசய் யப் பட்ட �ற� ஐந்� (5) வணிக நாட்க�க்�ள் , பள் ளி
மாவட்டம் , ப��கள் மற் �ம் நகல் க�க்கான அ�கைல உங் க�க்� வழங் க
ேவண்�ம் . (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], மற் �ம் 56504)

சச்சர�கள் எவ் வா� �ர்க்கப் ப��ன்றன
ெசயல் �ைற �சாரைண
ெசயல் �ைற �சாரைண எப் ேபா� �ைடக்�ம் ?
உங் கள் �ழந்ைத�ன் அைடயாளம் கா�தல் , ம�ப் �� ெசய் தல் மற் �ம்
கல் ��ல் இடம் ெப�தல் அல் ல� FAPEஐ வழங் �தல் ெதாடர்பான
பாரபட்சமற் ற ெசயல் �ைற �சாரைணையக் ேகார உங் க�க்� உரிைம
உள் ள�. �ைறயான ெசயல் �ைற �சாரைணக்கான ேகாரிக்ைகயான�,
நீ ங் கள் அ�ந்த ேத����ந்� இரண்� ஆண்�க�க்�ள் தாக்கல் ெசய் யப் பட
ேவண்�ம் அல் ல� �ைறயான ெசயல் �ைற �காரின் அ�ப் பைடைய
உ�வாக்�வதாக �றப் ப�ம் நடவ�க்ைக பற் � அ�ந்��க்க ேவண்�ம் . (20
USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 மற் �ம் 56505[l])

மத்�யஸ்தம் மற் �ம் தகரா�க்கான மாற் � �ர்�
சர்சை
் சையத் �ர்க்க நான் மத்�யஸ்தம் அல் ல� மாற் � வ�ையக்
ேகாரலாமா?
உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணக்கான ேகாரிக்ைகக்� �ன்ேபா அல் ல�
அதற் �ப் �ன்னேரா மத்�யஸ்தத்�ற் கான ேகாரிக்ைக ைவக்கப் படலாம் .
மத்�யஸ்தம் அல் ல� தகரா�க்கான மாற் �த் �ர்� (ADR) �லம்
தகரா�கைளத் �ர்க்க பள் ளி மாவட்டத்�டம் நீ ங் கள் ேகட்கலாம் , இ� ஒ�
�ைறயான �சாரைணையக் காட்��ம் �ைறவான �ேராதம் ெகாண்ட�.
ADR மற் �ம் மத்�யஸ்தம் ஆ�யைவ ஒ� சர்ச்ைசையத் �ர்ப்பதற் கான
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தன்னார்வ �ைறகள் மற் �ம் உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணக்கான உங் கள்
உரிைமைய தாமதப்ப�த்தப் பயன்ப�த்தப் படா�.

�சாரைணக்� �ந் ைதய மத்�யஸ்த கலந் தாய் � என்றால் என்ன?
உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணக்கான ேகாரிக்ைகைய தாக்கல் ெசய் வதற் �
�ன், நீ ங் கள் மத்�யஸ்தம் �லம் �ர்� ெபறலாம் . கலந்தாய் � என்ப� ஒ�
�ழந்ைத�ன் அைடயாளம் கா�தல் , ம�ப் �� ெசய் தல் அல் ல� கல் ��ல்
இடமளிப் ப� ெதாடர்பான �க்கல் கைளத் �ர்ப்பதற் � அல் ல� FAPE உடன்
ெதாடர்�ைடய �க்கைல �ர்ப்பதற் � �ேராதமற் ற �ைற�ல் நடத்தப் ப�ம்
�ைறசாரா நடவ�க்ைகயா�ம் .
�சாரைணக்� �ந்ைதய மத்�யஸ்த கலந்தாய் �ல் , வழக்க�ஞர் அல் லாத
�ர�நி�கள் ெபற் ேறார் அல் ல� பள் ளி மாவட்டத்�டன் ேசர்ந்�, ஆேலாசைன
அளிக்கலாம் மற் �ம் கலந்தாய் �க்� �ன் அல் ல� �ன் ஒ� வழக்க�ஞ�டன்
கலந்தாேலா�க்கலாம் . எவ் வாறா��ம் , �சாரைணக்� �ந்ைதய மத்�யஸ்த
காலந்தாய் ைவ ேகா�வ� அல் ல� அ�ல் பங் ேகற் ப�, உரிய ெசயல் �ைற
�சாரைணையக் ேகா�வதற் � ஒ� �ன்ேதைவ அல் ல.
�சாரைணக்� �ந்ைதய மத்�யஸ்த கலந்தாய் �க்கான அைனத்�
ேகாரிக்ைகக�ம் கண்காணிப் பாளரிடம் தாக்கல் ெசய் யப்ப�ம் .
ேமற் பார்ைவயாளரிடம் எ�த்�ப்�ர்வ ேகாரிக்ைகைய தாக்கல் ெசய் வதன்
�லம் �சாரைணக்� �ந்ைதய மத்�யஸ்த கலந்தாய் ைவ ெதாடங் �ம்
தரப் �னர், ேகாரிக்ைக தாக்கல் ெசய் யப் பட்ட அேத ேநரத்�ல் ேகாரிக்ைக�ன்
நகைல மத்�யஸ்தத்�ற் காக மற் ற தரப்�ன�க்� வழங் க ேவண்�ம் .
�சாரைணக்� �ந்ைதய மத்�யஸ்த கலந்தாய் �, மத்�யஸ்தத்�ற் கான
ேகாரிக்ைக�ன் கண்காணிப் பாளரால் ெபறப்பட்ட ப�ைனந்� (15)
நாட்க�க்�ள் �ட்ட�டப் ப�ம் மற் �ம் இ� தரப் �ன�ம் ேநரத்ைத நீ ட்�க்க
ஒப் �க் ெகாள் ளா�ட்டால் , மத்�யஸ்தத்�ற் கான ேகாரிக்ைகையப் ெபற் ற
�ப் ப� (30) நாட்க�க்�ள் ��க்கப் ப�ம் . ஒ� �ர்மானம் எட்டப் பட்டால் ,
�ர்மானத்ைத �ன்ைவக்�ம் சட்டப் �ர்வ எ�த்�ப் �ர்வ ஒப்பந்தத்ைத கட்�கள்
நிைறேவற் �வார்கள் . மத்�யஸ்த ெசயல் பாட்�ன் ேபா� நடக்�ம் அைனத்�
�வாதங் க�ம் ரக�யமாக இ�க்�ம் . அைனத்� �சாரைணக்� �ந்ைதய
மத்�யஸ்த கலந்தாய் �க�ம் சரியான ேநரத்�ல் �ட்ட�டப்பட்�,
கட்�க�க்� நியாயமான வச�யான ேநரத்�ல் மற் �ம் இடத்�ல் நடத்தப் பட
ேவண்�ம் . �ரச்�ைனகள் அைனத்� தரப் �ன�க்�ம் ��ப்�கரமாக
�ர்க்கப் படா�ட்டால் ,
மத்�யஸ்த கலந்தாய் ைவக் ேகாரிய தரப் �ன�க்� உரிய �சாரைணக்�
தாக்கல் ெசய் �ம் உரிைம உள் ள�. (EC 56500.3 மற் �ம் 56503)

ெசயல் �ைற உரிைமகள்
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என� உரிய ெசயல் �ைற உரிைமகள் என்ன?
உங் க�க்� இதற் ெகல் லாம் உரிைம உண்�:
1. �றப் �க் கல் � மற் �ம் நிர்வாக �சாரைணகைள நிர்வ�க்�ம் சட்டங் கைள
அ�ந்த ஒ� நப�க்� �ன் மாநில அள�ல் நியாயமான மற் �ம்
பாரபட்சமற் ற நிர்வாக �சாரைணைய நடத்�வ�. (20 USC 1415[f] [1][A],
1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4])
2. �ைறபா�கள் உள் ள �ழந்ைதகைளப் பற் �ய அ�ைவக் ெகாண்ட ஒ�
வழக்க�ஞர் மற் �ம் /அல் ல� தனிநபர்க�டன் இைணவ� மற் �ம்
ஆேலாசைன ெப�வ� (EC 56505 [e][1])
3. தற் ேபாைதய சான்�கள் , எ�த்�ப்�ர்வ வாதங் கள் மற் �ம் வாய் வ�
வாதங் கள் (EC 56505[e][2])
4. எ�ர்ெகாள் ள, ��க்� �சாரைண ெசய் ய, மற் �ம் வழங் �வதற் � சாட்�கள்
ேதைவ.
(EC 56505[e][3])
5. ஒ� எ�த்�ப்�ர்வ அல் ல� ெபற் ேறாரின் ��ப் பத்�ன் ேபரில் , உண்ைம
மற் �ம் ���களின் கண்���ப் �கள் உட்பட �சாரைண�ன் �ன்ன�
கலப் �லா ெசால் அ�க்ைகப் ப�� (EC 56505[e][4])
6. உங் கள் �ழந்ைதைய �சாரைணக்� வரச் ெசய் ய�ம் (EC 56501[c][1])
7. �சாரைணைய ெபா�மக்க�க்� �றந்த அல் ல� ��ய வைக�ல் ெசய் தல்
ேவண்�ம் (EC 56501[c][2])
8. அந்தத் ேத��ல் ��க்கப் பட்ட ம�ப் ��கள் மற் �ம் பரிந்�ைரகள் உட்பட
அைனத்� ஆவணங் களின் நகைல�ம் , சாட்�களின் பட்�யல் மற் �ம்
அவர்களின் ெபா�வான சாட்�யப் ப�� ஆ�யவற் ைற �சாரைணக்� �ன்
ஐந்� (5) வணிக நாட்க�க்�ள் ெபற�ம் (EC 56505[e [7] மற் �ம் 56043[v])
9. �சாரைணக்� �ைறந்த� பத்� (10) நாட்காட்� நாட்க�க்� �ன்னர் (EC
56505[e][6]) �க்கல் கள் மற் �ம் அவர்களால் �ன் ெமா�யப் பட்ட �க்கல் களின்
�ர்�கள் ��த்� மற் ற தரப்�ன�க்� ெதரி�க்கப் பட ேவண்�ம் .
10. ெமா�ெபயர்ப்பாளைர வழங் க ேவண்�ம் (CCR 3082[d])
11. �சாரைண காலக்ெக�ைவ நீ ட்�க்கக் ேகார�ம் (EC 56505[f][3])
12. உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண�ன் ேபா� எந்த ேநரத்��ம் மத்�யஸ்த
கலந்தாய் ைவ ைவத்�க் ெகாள் ளலாம் (EC 56501[b][2]), மற் �ம்
13. மற் ற தரப் �னர் ஒ� வழக்க�ஞைர (EC 56507[a]) ைவத்�க் ெகாள் ள
��ம் �னால் �சாரைணக்� �ைறந்த� பத்� நாட்க�க்� �ன்னதாக
மற் ற தரப் �னரிட��ந்� அ��ப் ைபப் ெபற�ம் . (20 USC 1415[e]; 34 CFR
300.506, 300.508, 300.512 மற் �ம் 300.515)
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எ�த்�ப் �ர்வ �ைறயான �காைர தாக்கல் ெசய் தல்
நான் எப் ப� உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணைய
ேகா�வ��சாரைண?
உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணக்கான எ�த்�ப் �ர்வ ேகாரிக்ைகைய நீ ங் கள்
தாக்கல் ெசய் ய ேவண்�ம் . உங் கள் ேகாரிக்ைக�ல் நீ ங் கள் அல் ல� உங் கள்
�ர�நி� �ன்வ�ம் தகவைலச் சமர்ப்�க்க ேவண்�ம் :
�ழந்ைத�ன் ெபயர்
�ழந்ைத வ�க்�ம் �கவரி
�ழந்ைத ப�க்�ம் பள் ளி�ன் ெபயர்
�டற் ற �ழந்ைத என்றால் , �ழந்ைதக்கான �ைடக்கக்��ய ெதாடர்�த்
தகவல் மற் �ம் �ழந்ைத ப�க்�ம் பள் ளி�ன் ெபயர், மற் �ம்
5. �ரச்சைன(கள் ) ெதாடர்பான உண்ைமகள் மற் �ம் �ரச்சைன�ன்
�ன் ெமா�யப் பட்ட �ர்� உட்பட �ரச்சைன�ன் தன்ைம பற் �ய �ளக்கம்

1.
2.
3.
4.

�ட்டாண்ைம மற் �ம் மாநில சட்டங் களின்ப�, எந்தெவா� தரப் �ன�ம் ஒ�
�ைறயான �சாரைணக்� தாக்கல் ெசய் தால் , எ�த்�ப் �ர்வ ேகாரிக்ைக�ன்
நகைல மற் ற தரப் �ன�க்� வழங் க ேவண்�ம் . (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34
CFR 300.508; EC 56502 [c][1])
உரிய ெசயல் �ைற �சாரைணக்காகத் தாக்கல் ெசய் வதற் � �ன், பள் ளி
மாவட்டத்�ற் � ஒ� �ர்மான அமர்ைவக் �ட்�வதன் �லம் �ரச்�ைனையத்
�ர்ப்பதற் கான வாய் ப் ைப வழங் க ேவண்�ம் , இ� ெபற் ேறா�க்�ம் , உரிய
ெசயல் �ைற �சாரைண ேகாரிக்ைக�ல் அைடயாளம் காணப் பட்ட
உண்ைமகைளப் பற் �ய ��ப்�ட்ட அ�ைவக் ெகாண்ட IEP ���ன்
ெதாடர்�ைடய உ�ப் �னர்க�க்�ம் இைட�லான சந்�ப் பா�ம் . (20 USC
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

�ர்மான அமர்�ல் என்ெனன்ன அடங் �ம் ?
அ��ப் ைபப் ெபற் ற ப�ைனந்� (15) நாட்க�க்�ள் �ர்மான அமர்�கள்
�ட்டப் ப�ம்
ெபற் ேறாரின் உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண ேகாரிக்ைக. அமர்�களில்
��ெவ�க்�ம் அ�காரம் ெகாண்ட பள் ளி மாவட்டத்�ன் �ர�நி�
இ�ப் பார்கள் , ேம�ம் ெபற் ேறார் ஒ� வழக்க�ஞ�டன் வரா�ட்டால் பள் ளி
மாவட்டத்�ன் வழக்க�ஞைர ேசர்க்கக்�டா�. �ழந்ைத�ன் ெபற் ேறார் உரிய
ெசயல் �ைற �சாரைண �ரச்சைன மற் �ம் உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண
ேகாரிக்ைக�ன் அ�ப் பைடைய உ�வாக்�ம் உண்ைமகள் பற் �
�வா�க்கலாம் .
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�ட்டத்ைத ைக��வதற் � ெபற் ேறா�ம் பள் ளி மாவட்ட�ம் எ�த்�ப் �ர்வமாக
ஒப் �க்ெகாண்டால் �ர்மான அமர்� ேதைவ�ல் ைல. பள் ளி மாவட்டம் , �ப் ப�
(30) நாட்க�க்�ள் உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண �க்கைல �ர்க்க�ல் ைல
என்றால் , உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண நைடெபறலாம் . ஒ� �ர்மானம்
எட்டப் பட்டால் , கட்�கள் சட்டப் �ர்வமாக �ைணக்கப் பட்ட ஒப்பந்தத்ைத
நிைறேவற் �வார்கள் . (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

நடவ�க்ைககளின் ேபா� என� �ழந் ைத�ன் இடவைம� மா�மா?
நீ ங் க�ம் பள் ளி மாவட்ட�ம் மற் ெறா� ஏற் பாட்�ல் உடன்படாத வைர,
எந்தெவா� நிர்வாக அல் ல� நீ �த்�ைற நடவ�க்ைககளி�ம் ஈ�பட்�ள் ள
�ழந்ைத தற் ேபாைதய கல் � இடத்�ேலேய இ�க்க ேவண்�ம் .
ெபா�ப் பள் ளி�ல் உங் கள் �ழந்ைத�ன் ஆரம் ப ேசர்க்ைகக்� நீ ங் கள்
�ண்ணப்�த்தால் , அைனத்� நடவ�க்ைகக�ம் ���ம் வைர உங் கள்
�ழந்ைத உங் கள் ஒப் �த�டன் ெபா�ப் பள் ளி �ட்டத்�ல் ேசர்க்கப் ப�ம் . (20
USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d])
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��ைவ ேமல் �ைற�� ெசய் யலாமா?
�சாரைண ��� இ��யான� மற் �ம் இ� தரப் �னைர�ம்
கட்�ப் ப�த்��ற�. இ��த் �ர்ப்�ன் 90 நாட்க�க்�ள் மாநில அல் ல�
�ட்டாட்� நீ �மன்றத்�ல் உரிைம�யல் நடவ�க்ைகையத் தாக்கல் ெசய் வதன்
�லம் எந்தெவா� தரப் �ன�ம் �சாரைண ��ைவ ேமல் �ைற��
ெசய் யலாம் . (20 USC 1415[i][2] மற் �ம் [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h]
மற் �ம் [k], EC 56043[w])

என� வழக்க�ஞர்களின் கட்டணத்ைத யார் ெச�த்�வார்கள் ?
உரிய ெசயல் �ைற �சாரைண ெதாடர்பான எந்தெவா� ெசய��ம் அல் ல�
நடவ�க்ைக��ம் , நீ �மன்றம் , அதன் ��ப் பத்�ன் ேபரில் , நீ ங் கள்
�சாரைண�ல் நில�ம் கட்�யாக இ�ந்தால் , ஊன�ற் ற �ழந்ைத�ன்
ெபற் ேறாரான உங் க�க்� ெசல�னங் களின் ஒ� ப��யாக நியாயமான
வழக்க�ஞர்களின் கட்டணத்ைத வழங் கலாம் . கட்�களின்
உடன்ப�க்ைக�டன், நிர்வாக �சாரைண�ன் ��ைவத் ெதாடர்ந்�
நியாயமான வழக்க�ஞர்களின் கட்டணங் க�ம் ெச�த்தப் படலாம் . (20 USC
1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [b])
�ன்வ�ம் நிைலகளில் ஏேத�ம் ஒன்� இ�ந்தால் கட்டணம்
�ைறக்கப் படலாம் :
1. சர்ச்ைச�ன் இ�� �ர்ைவ நீ ங் கள் நியாயமற் ற �ைற�ல்
தாமதப் ப�த்�னீர ்கள் என்� நீ �மன்றம் கண்ட�ந்�ள் ள�
2. நியாயமான ஒப் �ட்�த் �றன், நற் ெபயர் மற் �ம் அ�பவ�ள் ள
வழக்க�ஞர்களின் ஒேர மா�ரியான ேசைவக�க்�, வழக்க�ஞர்களின்
மணிேநரக் கட்டணம் ச�கத்�ல்
நில�ம் ��தத்ைத �ட அ�கமாக இ�த்தல்
3. ெசலவ�த்த ேநரம் மற் �ம் வழங் கப் பட்ட சட்ட ேசைவகள் அ�கமாக
இ�ந்தன, அல் ல�
4. உரிய ெசயல் �ைற ேகாரிக்ைக அ��ப்�ல் உங் கள் வழக்க�ஞர் பள் ளி
மாவட்டத்�ற் � ெபா�த்தமான தகவல் கைள வழங் க�ல் ைல.
எவ் வாறா��ம் , மாநிலம் அல் ல� பள் ளி மாவட்டமான� நடவ�க்ைக�ன்
இ��த் �ர்மானத்ைத அல் ல� நடவ�க்ைகைய நியாயமற் ற �ைற�ல்
தாமதப் ப�த்�ய� அல் ல� இந்த சட்டப் �ரிைவ ��ய� என்� நீ �மன்றம்
கண்ட�ந்தா�ம் , வழக்க�ஞர்களின் கட்டணம் �ைறக்கப் படா�. (20 USC
1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)
IEP ���ன் எந்தக் �ட்டத்�ற் �ம் ெதாடர்�ைடய வழக்க�ஞர்களின்
கட்டணங் கள் , ஒ� IEP �� �ட்டம் ஒ� �ைறயான �சாரைண நடவ�க்ைக
அல் ல� நீ �த்�ைற நடவ�க்ைக�ன் �ைளவாகக் �ட்டப் ப�ம் வைர
வழங் கப் படா�. �சாரைண ��� �ர்�க்கான ச�ைகைய �ட சாதகமாக
இல் ைல எனில் �சாரைண ெதாடங் �வதற் � பத்� (10) நாட்க�க்� �ன்�
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மாவட்ட/ெபா� நி�வனம் வழங் �ய நியாயமான �ர்� வாய் ப் ைப நீ ங் கள்
நிராகரித்தால் , வழக்�ைரஞர்களின் கட்டண�ம் ம�க்கப் படலாம் . (20 USC
1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

ேம�ம் தகவைலப் ெபற அல் ல� மத்�யஸ்தம் அல் ல� உரிய
�சாரைணக்காக தாக்கல் ெசய் ய, ெதாடர்� ெகாள் ள�ம் :
நிர்வாக �சாரைண அ�வலகம்
கவனிக்க�ம் : �றப்�க் கல் �ப் �ரி�
2349 ேகட்ேவ ஓக்ஸ் �ைரவ் , �ட் 200
ேசக்ரெமண்ேடா, CA 95833-4231
(916) 263-0880
FAX (916) 263-0890
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பள் ளி ஒ�க் கம் மற் �ம் இடம் ��த்த
நைட�ைறகள்
ஊன�ற் ற மாணவர்க�க் �
பள் ளி ஒ�க்கம் மற் �ம் மாற் � இைடக்கால கல் �
அைமப் �கள்
என் �ழந் ைத இைடநீ க்கம் ெசய் யப் படலாமா அல் ல�
ெவளிேயற் றப் படலாமா?
தன� அைமப்���ந்� மாணவர் நடத்ைத ��ைய ��ம் ஊன�ற் ற
�ழந்ைதக்� இடவைம� மாற் றம் ெபா�த்தமானதா என்பைதத் �ர்மானிக்�ம்
ேபா�, பள் ளிப் பணியாளர்கள் தனித்தன்ைம ெகாண்ட �ழ் நிைலகைள
ஒவ் ெவா� சந்தர்ப்பத்��ம் பரி��க்கலாம் :
•

•

ெபா�த்தமான இைடக்கால மாற் �க் கல் � அைமப் �, மற் ெறா�
அைமப் � அல் ல� ெதாடர்ந்� பத்� (10) பள் ளி நாட்க�க்� �காமல்
இைடநீ க்கம் , மற் �ம்
தனித்தனி �ைறேக� சம் பவங் க�க்காக ஒேர பள் ளி ஆண்�ல்
ெதாடர்ந்� பத்� (10) பள் ளி நாட்க�க்� �காமல் ��தல் நீ க்கங் கள்

பத்� (10) நாட்க�க்� ேமல் அகற் றப் பட்ட �ற� என்ன நடக்�ம் ?
மாற் �த்�றனாளி �ழந்ைத அேத கல் �யாண்�ல் பத்� (10) பள் ளி நாட்க�க்�
அவர� தற் ேபாைதய இடத்���ந்� நீ க்கப் பட்ட �ற�, அகற் றப் பட்ட எந்த
அ�த்த�த்த நாட்களி�ம் , ெபா� நி�வனம் �ழந்ைதைய ெதாடர்ந்� ெபா�க்
கல் � பாடத்�ட்டத்�ல் பங் ேகற் க மற் �ம் �ழந்ைத�ன் IEP இல்
��ப் �டப் பட்�ள் ள இலக்�கைள அைடவதற் கான �ன்ேனற் றத்�ற் � உத�ம்
ேசைவகைள வழங் க ேவண்�ம் . ேம�ம் , ஒ� �ழந்ைத ெபா�த்தமான நடத்ைத
ம�ப் �� மற் �ம் நடத்ைத தைல�� ேசைவகள் மற் �ம் மாற் றங் கைளப்
ெப�ம் , அ� �ண்�ம் நிகழாத வைக�ல் இ� நடத்ைத �றைல நிவர்த்�
ெசய் ய வ�வைமக்கப் பட்�ள் ள�.
அந்த இடத்�ல் ஒ� �ழந்ைத பத்� (10) நாட்க�க்� ேமல் இ�ந்தால் ,
�ழந்ைத�ன் தவறான நடத்ைத இயலாைமயால் ஏற் ப��றதா என்பைத
�ர்மானிக்க ஒ� IEP �� �ட்டம் நடத்தப்பட ேவண்�ம் . ��ந்தால் , இந்த IEP
�� �ட்டம் உடன�யாக அல் ல� பள் ளி மாவட்டத்�ன் இந்த வைகயான
ஒ�க்காற் � நடவ�க்ைகக்� �ற� பத்� (10) நாட்க�க்�ள் நைடெபற
ேவண்�ம் .
ஒ� ெபற் ேறாராக நீ ங் கள் இந்த IEP ���ல் உ�ப் �னராக பங் ேகற் க
அைழக்கப் ப��ர்கள் . பள் ளி மாவட்டம் தவறான நடத்ைதைய நிவர்த்�
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ெசய் வதற் கான ம�ப் �ட்�த் �ட்டத்ைத உ�வாக்கலாம் அல் ல� உங் கள்
�ழந்ைதக்� நடத்ைத தைல�ட்�த் �ட்டம் இ�ந்தால் , �ட்டத்ைத ம�ப் பாய் �
ெசய் � ேதைவக்� ஏற் ப மாற் �யைமக்க�ம் .

இயலாைமயால் தவறான நடத்ைத ஏற் பட�ல் ைல என்� IEP ��
�ர்மானித்தால் என்ன நடக்�ம் ?
தவறான நடத்ைத �ழந்ைத�ன் இயலாைம�ன் ெவளிப் பா� அல் ல என்� IEP
�� ��� ெசய் தால் , ஊன�ல் லாத �ழந்ைதைய பள் ளி மாவட்டம்
ெவளிேயற் �வ� ேபான்ற அேத ஒ�ங் � நடவ�க்ைகைய எ�க்கலாம் . (20 USC
1415[k][1] மற் �ம் [7]; 34 CFR 300.530)
IEP ���ன் ��ைவ நீ ங் கள் ஏற் க�ல் ைல எனில் , நீ ங் கள் �சாரைணைய
ேகாரிய ேத����ந்� இ�ப� (20) பள் ளி நாட்க�க்�ள் �ைர�ப�த்தப் பட்ட
�சாரைணைய ேகாரலாம் . (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
அைமப் ைபப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் பள் ளி மாவட்டம் உங் கள் �ழந்ைதக்� FAPE
ஐ ெதாடர்ந்� வழங் க ேவண்�ம் . மாற் �க் கல் � அைமப்�கள் �ழந்ைத
ெபா�ப் பாடத்�ட்டத்�ல் ெதாடர்ந்� பங் ேகற் க அ�ம�க்க ேவண்�ம் மற் �ம்
IEP இல் �வரிக்கப் பட்�ள் ள ேசைவகள் மற் �ம் மாற் றங் களின் ெதாடர்ச்�ைய
உ�� ெசய் ய ேவண்�ம் . (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])

தனியார் பள் ளி�ல் ப��ம் �ழந் ைதகள்
ெபற் ேறார்கள் �லம் தனியார் பள் ளிகளில் ப�க்�ம் மாணவர்கள்
ெபா� நி��த� ெப�ம் �றப் �க் கல் �த் �ட்டங் களில்
பங் ேகற் கலாமா?
தனியார் பள் ளிகளில் ெபற் ேறாரால் ேசர்க்கப் ப�ம் �ழந்ைதகள் ெபா�
நி��த� ெப�ம் �றப் �க் கல் �த் �ட்டங் களில் பங் ேகற் கலாம் . தனியார்
பள் ளி மாணவர்க�க்� வழங் கப் ப�ம் ேசைவகைளத் �ர்மானிக்க பள் ளி
மாவட்டம் தனியார் பள் ளிகள் மற் �ம் ெபற் ேறா�டன் கலந்தாேலா�க்க
ேவண்�ம் . மாற் �த்�றனாளி மாணவர்க�க்� FAPE வழங் �வதற் கான
ெதளிவான ெபா�ப்� பள் ளி மாவட்டங் க�க்� இ�ந்தா�ம் , அந்த
�ழந்ைதகள் , தங் கள் ெபற் ேறாரால் தனியார் பள் ளிகளில் ேசர்க்கப் ப�ம் ேபா�,
�ல
அல் ல� அைனத்� �றப் �க் கல் � மற் �ம் FAPE வழங் கத் ேதைவயான
அைனத்� ேசைவகைள�ம் ெபற உரிைம இல் ைல.. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR
300.137 மற் �ம் 300.138; EC 56173)
பள் ளி மாவட்டத்�ன் அ�காரத்�ன் �ழ் �றப் �க் கல் � மற் �ம் ெதாடர்�ைடய
ேசைவகைளப் ெபற் ற ���லக்கான ேதைவகைளக் ெகாண்ட ஒ� தனிநபரின்
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ெபற் ேறார், உள் �ர் கல் � நி�வனமான பள் ளி மாவட்டத்�ன் ஒப்�தல் அல் ல�
பரிந்�ைர�ன்� �ழந்ைதைய ஒ� தனியார் ெதாடக்கப் பள் ளி அல் ல�
ேமல் நிைலப் பள் ளி�ல் ேசர்த்தால் மாவட்டத்�ல் FAPE �ைடக்கப்
ெபற் ��ந்தால் �றப் �க் கல் �ைய வழங் க ேவண்�ய அவ�ய�ல் ைல. பள் ளி
மாவட்டம் , தனியார் ேவைலவாய் ப் � ெபா�த்தமான ேவைள�ல் தனியார்
ெதாடக்கப் பள் ளி அல் ல� ேமல் நிைலப் பள் ளி�ல் ேசர்ப்பதற் � �ன் சரியான
ேநரத்�ல் �ழந்ைதக்� FAPE �ைடக்கச் ெசய் ய�ல் ைல என்� நீ �மன்றம்
அல் ல� உரிய �சாரைண அ�காரி கண்ட�ந்தால் மட்�ேம, �றப்�க் கல் �
மற் �ம் தனியார் பள் ளிக்கான கட்டணத்ைத ெபற் ேறார் அல் ல�
பா�காவல�க்�ப் பள் ளி மாவட்டத்ைத ��ப் �ச் ெச�த்த ெசால் � நீ �மன்றம்
அல் ல� உரிய �சாரைண அ�காரி ��வர். (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR
300.148; EC 56175)

எப் ேபா� ��ப் �ச் ெச�த்�தல் �ைறக்கப் படலாம் அல் ல�
ம�க்கப் படலாம் ?
உங் கள் �ழந்ைதைய ெபா�ப் பள் ளி�ல் இ�ந்� அகற் �ம் �ன், பள் ளி
மாவட்டத்�ன் அ��ப் �ன் ேபரில் , உங் கள் �ழந்ைதைய ம�ப் �ட்�ற் �க்
�ைடக்கச் ெசய் ய�ல் ைல என்றால் , நீ �மன்றம் அல் ல� �சாரைண அ�காரி
��ப் �ச் ெச�த்�வைதக் �ைறக்கலாம் அல் ல� ம�க்கலாம் . ெபா�ச்
ெசல�ல் உங் கள் �ழந்ைதைய ஒ� தனியார் பள் ளி�ல் ேசர்க்�ம் எண்ணம்
மற் �ம் கவைல காரணத்தால் , பள் ளி மாவட்டத்தால் �ன் ெமா�யப் பட்ட
�றப் �க் கல் � இடவைமைவ நீ ங் கள் நிராகரிக்��ர்கள் என்� பள் ளி
மாவட்டத்�ற் �த் ெதரி�க்க�ல் ைல என்றால் , உங் க�க்� ��ப் �ச்
ெச�த்�வ� ம�க்கப் படலாம் .
பள் ளி மாவட்டத்�ற் � உங் கள் அ��ப் � இந்த சமயங் களில் ெகா�க்கப் பட
ேவண்�ம் :
•
•

உங் கள் �ழந்ைதைய ெபா�ப் பள் ளி�ல் இ�ந்� அகற் �வதற் � �ன்
நீ ங் கள் கலந்�ெகாண்ட �க ச�பத்�ய IEP �� �ட்டத்�ல் , அல் ல�
உங் கள் �ழந்ைதைய ெபா�ப் பள் ளி�ல் இ�ந்� அகற் �வதற் � �ன்,
பள் ளி மாவட்டத்�ற் � �ைறந்தபட்சம் பத்� (10) வணிக நாட்க�க்�ள்
(���ைற நாட்கள் உட்பட) எ�த�ம் . (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148;
EC 56176)

எப் ேபா� ��ப் �ச் ெச�த்�தல் �ைறக்கப் படா� அல் ல�
ம�க்கப் படா�?
�ன்வ�ம் காரணங் க�க்காக நீ ங் கள் பள் ளி மாவட்டத்�ற் � எ�த்�ப் �ர்வ
அ��ப் ைப வழங் கத் தவ�னால் , நீ �மன்றேமா அல் ல� �சாரைண
அ�காரிேயா உங் க�க்�த் ��ப்�ச் ெச�த்�வைதக் �ைறக்கேவா
ம�க்கேவா �டா�:
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நீ ங் கள் அ��ப் � வழங் �வைத பள் ளி த�த்த�
இந்த நைட�ைறப் பா�காப் � அ��ப்�ன் நகைல நீ ங் கள் ெபற�ல் ைல
அல் ல� மாவட்டத்�ற் � அ��க்க ேவண்�ய அவ�யம் ��த்�
உங் க�க்�த் ெதரி�க்கப் பட�ல் ைல
• அ��ப் ைப வழங் �வ� உங் கள் �ழந்ைதக்� உடல் ரீ�யான பா�ப் ைப
ஏற் ப�த்���க்�ம்
• ப�ப் ப��ன்ைம மற் �ம் ஆங் �லத்�ல் எ�த இயலாைம ஆ�யைவ
அ��ப் ைப வழங் �வ���ந்� உங் கைளத் த�த்த�, அல் ல�
• அ��ப் ைப வழங் �வ� உங் கள் �ழந்ைதக்� க�ைமயான உணர்ச்�ப்
பா�ப் ைப ஏற் ப�த்���க்�ம்
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)
•
•

மாநில �கார் நைட�ைறகள்
நான் எப் ேபா� மாநில இணக்கப் �காைரப் ப�� ெசய் யலாம் ?
�ட்டாட்� அல் ல� மாநில �றப்�க் கல் �ச் சட்டங் கள் அல் ல�
ஒ�ங் ��ைறகைள ஒ� பள் ளி மாவட்டம் ��யதாக நீ ங் கள் நம் �ம் ேபா�,
மாநில இணக்கப் �காைரப் ப�� ெசய் யலாம் . உங் கள் எ�த்�ப் �ர்வ �கார்,
��வதாகக் �றப் ப�ம் �ட்டாட்� மற் �ம் மாநில �றப்�க் கல் �ச்
சட்டங் களில் �ைறந்தபட்சம் ஒன்ைறக் ��ப் �ட ேவண்�ம் . க�ஃேபார்னியா
கல் �த் �ைறயால் (CDE) �கார் ெபறப் பட்ட ேத�க்� ஒ� வ�டத்�ற் � �காமல்
�றல் நிகழ் ந்��க்க ேவண்�ம் . �காைரப் ப�� ெசய் �ம் ேபா�, நீ ங் கள் CDE
க்� மாநில இணக்கப் �காைரப் ப�� ெசய் �ம் அேத ேநரத்�ல் , �காரின்
நகைல பள் ளி மாவட்டத்�ற் � அ�ப் ப ேவண்�ம் . (34 CFR 300.151–153; 5 CCR
4600)
�ட்டாட்� மற் �ம் மாநில �றப் �க் கல் �ச் சட்டங் கள் அல் ல� ���ைறகைள
��வதாகக் �ற் றம் சாட்டப் ப�ம் �கார்கள் �ன்வ�ம் �கவரிக்�
அ�ப் பப் படலாம் :
க�ேபார்னியா கல் �த் �ைற
�றப் �க் கல் �ப் �ரி�
நைட�ைற பா�காப் �கள் பரிந்�ைர ேசைவ
1430 N ெத�, �ட் 2401
ேசக்ரெமண்ேடா, CA 95814
�ட்டாட்� அல் ல� மாநில �றப்�க் கல் �ச் சட்டங் கள் அல் ல�
ஒ�ங் ��ைறகளால் உள் ளடக்கப் படாத �க்கல் கள் சம் பந்தப் பட்ட
�கார்க�க்�, உங் கள் மாவட்டத்�ன் �ரான �கார் நைட�ைறகைளப்
பார்க்க�ம் .
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�காைர எவ் வா� தாக்கல் ெசய் வ� என்ப� உட்பட, சர்ச்ைசத் �ர்� பற் �ய
��தல் தகவல் கைளப் ெபற, �றப்�க் கல் �ப் �ரி�, நைட�ைறப்
பா�காப் �ப் பரிந்�ைர ேசைவைய, (800) 926-0648 என்ற எண்ணில்
ெதாைலேப� �லம் ெதாடர்� ெகாள் ள�ம் ; 916-327-3704 இல் ெதாைலநகல்
�லம் ெசய் யலாம் ; அல் ல� http://www.cde.ca.gov/sp/se இல் CDE
இைணயதளத்ைதப் பார்ைவ��வதன் �லம் ெசய் யலாம் .
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இந் த அ��ப் �ல் பயன்ப�த்தப் பட்ட
��க்கங் களின் ெசாற் களஞ் �யம்
ADR

தகரா�க்கான மாற் �த் �ர்�

CFR:

�ட்டாட்� ���ைறகளின் ����

EC

க�ேபார்னியா கல் � ����

FAPE

இலவச ெபா�த்தமான ெபா�க் கல் �

IDEA

ஊன�ற் ேறார் கல் �ச் சட்டம்

IEP

தனிப் பட்ட கல் �த் �ட்டம்

OAH:

நிர்வாக �சாரைண அ�வலகம்

SELPA:

�றப் �க் கல் � உள் �ர் �ட்டப் ப��

USC:

அெமரிக்கா�ன் ����

