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മന്ധിഷന്ധിഗണസപ്ഡേന്ധിപ്പക്ഷാർടസടമൻറസ ഓഫസ എജകസുനകഷൻ
കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ

നസ്റ്റേറസ നബക്ഷാർപ്ഡേസ ഓഫസ എജകസുനകഷൻ
Casandra E. Ulbrich, നകക്ഷാ-കപസന്ധിപ്ഡേൻറസ
Richard Zeile, നകക്ഷാ-കപസന്ധിപ്ഡേൻറസ
Michelle Fecteau, ടസകകടറന്ധി
Tom McMillin, ടകടഷറർ
Nikki Snyder, NASBE ടപ്ഡേലന്ധിനഗറസ
Pamela Pugh
Lupe Ramos-Montigny
Eileen Lappin Weiser

എകസസ-സ ഓഫട്ടീസന്ധിനയക്ഷാ
Rick Snyder, ഗവർണർ
Rick Snyder, ഇടകക്ഷാല നസ്റ്റേറസ സസൂകപണസ

മന്ധിഷന്ധിഗണസ പ്ഡേന്ധിപ്പക്ഷാർടസടമൻറസ ഓഫസ എജകസുനകഷൻ [Michigan Department of Education (MDE)]
കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
608 West Allegan Street
P.O. Box 30008
Lansing, MI 48909
517-241-7075
MDE ടവബസബസറസ (www.michigan.gov/MDE)

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ

നപജസ 2

വന്ധികലക്ഷാസംഗരക്ഷായ വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികളസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസടത സസംബനന്ധിച ടഫപ്ഡേറലസനന്ധിയമസം ഇൻപ്ഡേകസുജജ്വലസസസ
വന്ധിതസ പ്ഡേന്ധിടസബന്ധിലന്ധിറട്ടീസസ എജകസുനകഷൻ ആകസറസ [Individuals with Disabilities Act (IDEA)] കപകക്ഷാരസം
വന്ധികലക്ഷാസംഗരക്ഷായ മക്ഷാതക്ഷാപന്ധിതക്ഷാകൾകസ U.S പ്ഡേന്ധിപ്പക്ഷാർടസടമൻറസ ഓഫസ എജകസുനകഷൻ ടറഗസുനലഷൻസസുസം IDEA
യസുസം നചെർനസ നന്ധിർനദ്ദേശ്രന്ധിചന്ധിടസുള സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകൾ സസംബനന്ധിച നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
വന്ധിശ്രദമക്ഷാകസുന തരതന്ധിലസുള നനക്ഷാടട്ടീസസ ലഭകമക്ഷാകന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം. ഈ നനക്ഷാടക്ഷാസന്ധിൻടറ ഒരസു പകർപ്പസ
രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ ഒരസു അദ്ധകയനവർഷതന്ധിലസഒരന്ധികടലങന്ധിലസുസം ബകമക്ഷാനറണതക്ഷാണസ, അലക്ഷാത പകസം ഒരസു
പകർപ്പസ രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ ടകക്ഷാടസുനകണതക്ഷാണസ ; (1) രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണയതന്ധിനസുള
അനപകകപകക്ഷാരസം അടലങന്ധിലസ ആദകടത ശ്രസുപക്ഷാർശ്ര കപകക്ഷാരസം; (2) ഒരസു അദ്ധകയനവർഷതന്ധിലസ ടസകൻ
34 CFR §§300.131151 വഴന്ധി ടസകൻ 300.153 കപകക്ഷാരസം നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധികസുന പകവസുസം
ടസകൻ §300.507 കപകക്ഷാരസം പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുസം; (3)
ശ്രന്ധികണനടപടന്ധിയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായസുസം (4) രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ നന്ധിർനദ്ദേശ്രകപകക്ഷാരവസുസം സ്ഥലസം മക്ഷാറസുനതസുമക്ഷായന്ധി
സസംബനന്ധിച തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങടളടസുനകണന്ധി വരസുനമക്ഷാൾ[34 CFR §300 504 (a)]
സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകടളകസുറന്ധിചസുള നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിലസ ടസകൻ §300.148 (ടപക്ഷാതസു ചെന്ധിലവന്ധിലസസജ്വകക്ഷാരക
സസൂളന്ധിലസുകളന്ധിലസുള ഏകപകമക്ഷായ നന്ധിയമനസം), ടസകൻ §§300.151 വഴന്ധി 300.153(നസ്റ്റേറസ പരക്ഷാതന്ധി
നടപടന്ധികകമങ്ങൾ), ടസകൻ §300.300 (അനസുമതന്ധി), §§300.502 വഴന്ധി 300.503, §§300.505 വഴന്ധി 300.518,
§§300.530 വഴന്ധി 300.536 (പക്ഷാർടസ B റഗസുനലഷൻസന്ധിടല സബസ പക്ഷാർടസ E യന്ധിടല
സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകടളകസുറന്ധിചസുള നടപടന്ധികകമങ്ങൾ), §§300.610 വഴന്ധി 300.625 (സബസപക്ഷാർടസ F –
ടലക്ഷാടസുത വന്ധിവരങ്ങളസുടട രഹസകസജ്വഭക്ഷാവസം കക്ഷാതസുസസൂകന്ധിനകണതന്ധിടനപ്പറന്ധി ) എനന്ധിവ കപകക്ഷാരമസുള
സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകളസുടട നടപടന്ധികടളകസുറന്ധിചസുള എലക്ഷാ വന്ധിശ്രദവന്ധിവരങ്ങളസുസം
ഉൾടകക്ഷാളന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം.
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതന്ധിരന്ധികസുന ചെസുരസുടകഴസുതസുകൾ ഈ നപ്ഡേക്ഷാകകസുടമൻറന്ധിലസുടനട്ടീളസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധിചന്ധിരന്ധികസുനസു.
ALJ

അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നലക്ഷാ ജപ്ഡേസജന്ധി [Administrative Law Judge]

BIP

സജ്വഭക്ഷാവ രസൂപട്ടീകരണ പദ്ധതന്ധി [Behavioral Intervention Plan]

FAPE

ടസസൌജനക അനസുനയക്ഷാജക ടപക്ഷാതസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം [Free Appropriate Public Education]

FERPA

കസുടസുസംബ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ അവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുസം സജ്വകക്ഷാരകതയസുസം സസംബനന്ധിച നന്ധിയമസം [Family

FBA

Educational Rights and Privacy Act]
നന്ധിർവ്വഹണപരമക്ഷായ സജ്വഭക്ഷാവ നന്ധിർണ്ണയസം [Functional Behavioral Assessment]

IDEA

ബവകലകമസുള കസുടന്ധികടള സസംബനന്ധിച വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നന്ധിയമസം [Individuals with Disabilities

IEE

Education Act]
സജ്വതകന്ത്ര വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം [Independent Educational Evaluation]

IEP

വകകന്ധിഗത വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പദ്ധതന്ധി [Individualized Education Program]

MDE

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ [Michigan Department of Education]

OSE

കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ [Office of Special Education]

SOAHR

അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ വക്ഷാദസം നകൾകലസുകളസുനടയസുസം നന്ധിയമങ്ങളസുനടയസുസം നസ്റ്റേറസ ഓഫട്ടീസസ [State
Office of Administrative Hearings and Rules]
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സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകൾ സസംബനന്ധിച സസുരകക്ഷാ
നടപടന്ധികകമങ്ങളസുടട നനക്ഷാടട്ടീസസ
ടപക്ഷാതസു വന്ധിവരങ്ങൾ
മസുനറന്ധിയന്ധിപ്പസ
34 CFR §300.503
നനക്ഷാടട്ടീസസ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില(നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിടല സസൂൾ ജന്ധില എന പദസം പബന്ധികസ സസൂൾ അകക്ഷാദമന്ധിടയയക്ഷാണസ
സസൂചെന്ധിപ്പന്ധികസുനതസ) തക്ഷാടഴപ്പറയസുന സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾകസ എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ
നലസനകണതക്ഷാണസ.:
1. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ, മസൂലകനന്ധിർണയസം, അടലങന്ധിലജ്വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നന്ധിയമനസം
അടലങന്ധിലസടസസൌജനകടപക്ഷാതസുവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുള പദ്ധതന്ധി [Free Appropriate Public
Education (FAPE)] എനട്ടീ കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിനലതന്ധിടലങന്ധിലസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുകസുനമക്ഷാനഴക്ഷാ
അടലങന്ധിലസമക്ഷാറസം വരസുതക്ഷാനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനമക്ഷാനഴക്ഷാ
2. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ, മസൂലകനന്ധിർണയസം, അടലങന്ധിലസ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നന്ധിയമനസം
അടലങന്ധിലസടസസൌജനകടപക്ഷാതസുവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുള പദ്ധതന്ധി [Free Appropriate Public
Education (FAPE)] എനട്ടീ കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിനലതന്ധിടലങന്ധിലസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുകസുനതസ
നന്ധിരസന്ധികക്ഷാനന്ധിടയക്ഷാവസുന സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിലസ
നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിൻടറ ഉളടകസം
എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ തട്ടീർചയക്ഷായസുസം:
1. സസൂൾ ജന്ധില മസുനനക്ഷാടസുടവയസുനനതക്ഷാ നന്ധിരസന്ധികസുനനതക്ഷാ ആയ കപവതൃതന്ധിടയ
വന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധികണസം;
2. എന്ത്രസുടകക്ഷാണക്ഷാണസ സസൂൾ ജന്ധില ആ കപവതൃതന്ധി നന്ധിരസന്ധികസുനതസ,
അടലങന്ധിലസമസുനനക്ഷാടസുടവയസുനതസ;
3. ആ കപവതൃതന്ധി നന്ധിരസന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ മസുനനക്ഷാടസുടവയക്ഷാനനക്ഷാ കക്ഷാരണമക്ഷായന്ധി സസൂൾ ജന്ധില
മസുനനക്ഷാടസുടവച ഓനരക്ഷാ മസൂലകനന്ധിർണയകപകകന്ധിയയസുനടയസുസം നന്ധിർണയതന്ധിൻടറയസുസം
ടറനകക്ഷാപ്ഡേന്ധിൻടറയസുസം അടലങന്ധിലസറന്ധിനപ്പക്ഷാർടന്ധിൻടറയസുസം വന്ധിശ്രദക്ഷാസംശ്രങ്ങൾ വന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധികണസം.
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4. ബവകലകമസുള കസുടന്ധികടള സസംബനന്ധിച വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം [Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA)] സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകൾ സസംബനന്ധിച
നടപടന്ധികകമങ്ങൾ പക്ഷാർടസ B-യന്ധിലസപറയസുനതനസുസരന്ധിചസുള സസംരകണസം നന്ധിങ്ങൾകസ
ലഭന്ധികസുനസുടണനസുറപ്പസുവരസുതന്ധിടകക്ഷാണസുള കപസക്ഷാവന അടങ്ങന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം;
5. നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിരസന്ധികസുനനതക്ഷാ മസുനനക്ഷാടസുടവയസുനനതക്ഷാ ആയ കപവതൃതന്ധി
മസൂലകനന്ധിർണയതന്ധിനസുള ആദക ശ്രസുപക്ഷാർശ്രയലക്ഷാത പകസം എങ്ങന്ധിടന നന്ധിങ്ങൾകസ സസുരകക്ഷാ
മസുൻകരസുതലസുകടളകസുറന്ധിചസുള നടപടന്ധികകമങ്ങളസുടട വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം ലഭകമക്ഷാവസുസം എനസ
പറഞന്ധിരന്ധികണസം;
6. IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B മനസന്ധിലക്ഷാകക്ഷാൻ ബസുദ്ധന്ധിമസുടസ നനരന്ധിടസുന പകസം സഹക്ഷായസം
നനടസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി ബനടപ്പനടണ മറസുപക്ഷാധന്ധികൾ
7. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വകകന്ധിഗത വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പദ്ധതന്ധി [Individualized Education
Program (IEP)] ടട്ടീസം കസുടന്ധിയക്ഷായന്ധി നന്ധിർനദ്ദേശ്രന്ധിച മറസു പദ്ധതന്ധികളസുസം അവ നന്ധിരസന്ധികക്ഷാനസുണക്ഷായ
കക്ഷാരണങ്ങളസുസം;
8. നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിരസന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ മസുനനക്ഷാടസുടവയസുവക്ഷാനനക്ഷാ ഉണക്ഷായ മറസു
കക്ഷാരണങ്ങളസുടട വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം.
നനക്ഷാടട്ടീസസ കപകക്ഷാരമസുള വകകന്ധിഗത വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പദ്ധതന്ധിയസുടട ഉപനയക്ഷാഗസം
ഒരസു ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധികസ മസുൻകസൂർ എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ കപകക്ഷാരസം IEP
ഉപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ, ഇതന്ധിനക്ഷായന്ധി രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസ ലഭന്ധികസുന നപ്ഡേക്ഷാകകസുടമൻറസ §300.503 ടല
വകവസ്ഥകൾകസ ബക്ഷാധകമക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.
നനക്ഷാടട്ടീസസ ലളന്ധിതമക്ഷായ ഭക്ഷാഷയന്ധിലസുളതക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം
നനക്ഷാടട്ടീസസ തട്ടീർചയക്ഷായസുസം:
1. സക്ഷാധക്ഷാരണ ജനങ്ങൾകസ മനസന്ധിലക്ഷാകസുന ഭക്ഷാഷയന്ധിലസുളതക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം;
2. നന്ധിങ്ങളസുടട മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷയന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങൾ വന്ധിനന്ധിമയതന്ധിനക്ഷായന്ധി ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന
മറസുരട്ടീതന്ധികളന്ധിനലക്ഷാ ആയന്ധിരന്ധികണസം, നന്ധിങ്ങളസുടട വന്ധിനന്ധിമനയക്ഷാപക്ഷാധന്ധികളന്ധിലസഅതന്ധിനസുള
ടസസൌകരകമന്ധിടലങന്ധിലസമക്ഷാകതനമ മറസുപക്ഷാധന്ധികൾ നതടക്ഷാവസൂ.
നന്ധിങ്ങളസുടട മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷ അടലങന്ധിലസമറസു വന്ധിനന്ധിമയരട്ടീതന്ധികൾ എവസുതടപ്പടസുന ഒരസു ഭക്ഷാഷ അലക്ഷാത
പകസം, നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില ഉറപ്പസുവരസുനതണ കക്ഷാരകങ്ങൾ:
1. നനക്ഷാടട്ടീസസ നന്ധിങ്ങൾകക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷയന്ധിനലയസ വക്ഷാചെന്ധികമക്ഷാനയക്ഷാ മറസു
വന്ധിനന്ധിമയരട്ടീതന്ധികളന്ധിനലനയക്ഷാ വന്ധിവർതനസം ടചെയസതസു നലസകണസം;
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2. നന്ധിങ്ങൾകസ നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിൻടറ ഉളടകസം പസൂർണ്ണമക്ഷായസുസം
മനസന്ധിലക്ഷാകന്ധിടയനസുറപ്പസുവരസുതണസം;
3. 1 ഉസം 2 ഉസം കക്ഷാരകങ്ങൾ നടപ്പന്ധിലക്ഷായന്ധി എനതന്ധിനസ നരഖടപ്പടസുതന്ധിയ ടതളന്ധിവസ.

മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷ
34 CFR §300.29
ഇസംഗട്ടീഷസ ഭക്ഷാഷക്ഷാ കപക്ഷാവട്ടീണകസം കസുറഞ ആളസുകളസുടട അടസുതസ കപനയക്ഷാഗന്ധികസുനമക്ഷാൾ, മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷ
എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതവയക്ഷാണസ:
1. അയക്ഷാൾ സക്ഷാധക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന ഭക്ഷാഷ, അടലങന്ധില,സ കസുടന്ധിയസുടട
കക്ഷാരകതന്ധിലസകസുടന്ധിയസുടട രകന്ധിതക്ഷാകൾ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന ഭക്ഷാഷ;
2. കസുടന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി നനരന്ധിടസ സസംവദന്ധികസുസനപക്ഷാടഴലക്ഷാസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന ഭക്ഷാഷ(കസുടന്ധിയസുടട
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയമസുൾപ്പടട), കസുടന്ധി സക്ഷാധക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി വട്ടീടന്ധിനലക്ഷാ പഠന്ധികസുന
സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിനലക്ഷാ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന ഭക്ഷാഷ.
കക്ഷാഴസചെക്ഷാബവകലകനമക്ഷാ കശ്രവണബവകലകനമക്ഷാ ഉള വകകന്ധിയക്ഷാടണങന്ധിലസ, അടലങന്ധിലഎ
സ ഴസുതടപ്പട
ഭക്ഷാഷയന്ധിലക്ഷാത വകകന്ധിയക്ഷാടണങന്ധിലസആ വകകന്ധി സ്ഥന്ധിരമക്ഷായന്ധി ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന
വന്ധിനന്ധിമയരട്ടീതന്ധിയന്ധിലക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം ആശ്രയവന്ധിനന്ധിമയസം നടനതണതസ. (ചെന്ധിഹ്നഭക്ഷാഷ. ബകബലസലന്ധിപന്ധി,
വക്ഷാചെന്ധികവന്ധിനന്ധിമയസം എനന്ധിങ്ങടന)

ഇലനകകക്ഷാണന്ധികസ ടമയന്ധിലസ
34 CFR §300.505
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസ നപ്ഡേക്ഷാകകസുടമൻറസുകൾ ഇ-ടമയന്ധിലസവഴന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധികസുവക്ഷാനസുള
ടസസൌകരകടമക്ഷാരസുകസുനസുടണങന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾകസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതവ ഇ-ടമയന്ധിലസവഴന്ധി
സജ്വട്ടീകരന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. മസുൻകസൂർ എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ;
2. സസുരകക്ഷാ മസുൻകരസുതലസ നടപടന്ധികകമനനക്ഷാടട്ടീസസ;
3. പദ്ധതന്ധികളസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസസം സസംബനന്ധിച പരക്ഷാതന്ധിയസുമക്ഷായ ബനടപ്പട നനക്ഷാടട്ടീസസുകൾ
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രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുവക്ഷാദസം- നന്ധിർവ്വചെനസം
34 CFR §300.9
അനസുവക്ഷാദസം
അനസുവക്ഷാദസം എനതസു ടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ:
1. നന്ധിങ്ങൾ അനസുമതന്ധി ടകക്ഷാടസുകസുന കപവതൃതന്ധിയസുടട വന്ധിവരങ്ങടളപ്പറന്ധിയസുള
പസൂർണ്ണവന്ധിവരങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട മക്ഷാതതൃഭക്ഷാഷയന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധിലസമറസു
വന്ധിനന്ധിമനയക്ഷാപക്ഷാധന്ധികളന്ധിലസൂടടനയക്ഷാ (ചെന്ധിഹ്നഭക്ഷാഷ ടകബയന്ധിലസലന്ധിപന്ധി, വക്ഷാചെന്ധികവന്ധിനന്ധിമയസം
തസുടങ്ങന്ധിയവ) നന്ധിങ്ങടള പസൂർണ്ണമക്ഷായസുസം നബക്ഷാദ്ധകടപ്പടസുതന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം.
2. നന്ധിങ്ങൾ ആ കപവതൃതന്ധിടയപ്പറന്ധി മനസന്ധിലക്ഷാകസുകയസുസം സമതന്ധികസുകയസുസം
അനസുമതന്ധിപകതതന്ധിലസകപവതൃതടയപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിശ്രദട്ടീകരണവസുസം അനസുബനനരഖകളസുസം അതസ
സമർപ്പന്ധികസുന ആളസുകളസുടട വന്ധിവരസം;
3. നന്ധിങ്ങളസുടട സജ്വനമധയക്ഷാലസുള അനസുമതന്ധിയക്ഷാണടതനസുസം അതസ നന്ധിങ്ങൾകസ എനപ്പക്ഷാൾ
നവണടമങന്ധിലസുസം പന്ധിൻവലന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാടണനസുസം നന്ധിങ്ങൾ മനസന്ധിലക്ഷാകന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം.
നന്ധിങ്ങൾ അനസുമതന്ധി പന്ധിൻ വലന്ധികസുന പകസം മസുൻപസ അനസുമതന്ധി ടകക്ഷാടസുതതസുസം
നടനസുകഴന്ധിഞതസുമക്ഷായ കപവതൃതന്ധിയസ മക്ഷാറസം വരസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികന്ധില.

രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി
34 CFR §300.300
കപക്ഷാരസംഭ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള അനസുമതന്ധി
രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുവക്ഷാദസം — നന്ധിർവ്വചെനസം എന ഭക്ഷാഗതസ ടകക്ഷാടസുതന്ധിടസുള കപകക്ഷാരസം
നന്ധിങ്ങൾകസമസുൻകസൂർ എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ നലസകന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി വക്ഷാങ്ങന്ധിയലക്ഷാടത
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം
സസടപഷലസഎജകസുനകഷനനക്ഷാ അനസുബനആനസുകസൂലകങ്ങനളക്ഷാ നനടക്ഷാൻ അർഹതയസുനണക്ഷാ എനസ
പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാൻ കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുവക്ഷാൻ സക്ഷാധന്ധികസുകയന്ധില.
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ എടന്ത്രങന്ധിലസുസം തരതന്ധിലസുള ബവകലകമസുണനസ ടതളന്ധിയന്ധികക്ഷാൻ
കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുനതന്ധിനസ നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി നനടസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി സസൂൾ ജന്ധില
യസുകമക്ഷായ നടപടന്ധികൾ സജ്വട്ടീകരന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം.
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കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായസുള നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി കസുടന്ധിയസ കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം
അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം ലഭകമക്ഷാകസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി സസൂൾ ജന്ധിലയസ നലകസു
ലകസുന

അനസുമതന്ധിയക്ഷായന്ധി

കണകക്ഷാകക്ഷാനക്ഷാവസുനതസ അല.
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി പബന്ധികസ സസൂളന്ധിലക്ഷാണസ നപരസു നചെർതന്ധിടസുളടതങന്ധിലസ, അടലങന്ധിലസപബന്ധികസ
സസൂളന്ധിലസനപരസ നചെർകക്ഷാനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനസുടണങന്ധിലസ, കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ നന്ധിങ്ങൾ അനസുമതന്ധി
നന്ധിരസന്ധിചക്ഷാനലക്ഷാ അടലങന്ധിലഅ
സ നപകയസ അനസുമതന്ധിയസുള അനപകയസ മറസുപടന്ധി നലസകക്ഷാൻ നന്ധിങ്ങൾകസ
സക്ഷാധന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസ നന്ധിയമതന്ധിൻടറ മദ്ധകസ്ഥത
കപകക്ഷാരനമക്ഷാ അടലങന്ധിലസപദ്ധതന്ധി നടപ്പന്ധിലക്ഷാകസുനതന്ധിൻടറ കക്ഷാലതക്ഷാമസസം സസംബനന്ധിച പരക്ഷാതന്ധി,
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ, പകനഭദമന്ധിലക്ഷാടത പരക്ഷാതന്ധിയസുടട ഹന്ധിയറന്ധിങസ
എനന്ധിവയസുനശ്രഷസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുവക്ഷാനസുള നടപടന്ധികൾ
സജ്വട്ടീകരന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. സ്ഥലസം തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയക്ഷാതന്ധിരന്ധികലസ, തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയക്ഷാതന്ധിരന്ധികലസഎനട്ടീ
കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാലസകസുടന്ധിയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടപ്പന്ധിലക്ഷാകക്ഷാത പകസം സസൂൾ ജന്ധില സ്ഥലസം
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ, തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ, മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം എനട്ടീ ബക്ഷാദ്ധകതകടള പന്ധിന്ത്രസുടരസുനതക്ഷാണസ.
നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ ആകശ്രന്ധിതരസുടട കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയടത സസംബനന്ധിച കപനതകകനന്ധിയമങ്ങൾ
ഒരസു കസുടന്ധി നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ ആകശ്രന്ധിതനക്ഷായന്ധിരന്ധികസുകയസുസം രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട ഒപ്പസം അല
തക്ഷാമസന്ധികസുനടതങന്ധിലസുസം കസുടന്ധിയസ ബവകലകമസുടണനസ ഉറപ്പസുവരസുതക്ഷാൻ കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുകസുന
വസസുതകളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലസ രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട അനസുവക്ഷാദസം വനങ്ങണതന്ധില:
1. യസുകമക്ഷായ പരന്ധികശ്രമങ്ങളസുടട നശ്രഷവസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസ കസുടന്ധിയസുടട രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിടന
കടണതക്ഷാൻ സക്ഷാധന്ധിചന്ധിടലങന്ധിലസ;
2. നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ നട്ടീകസം
ടചെയ്യെടപ്പടന്ധിടസുടണങന്ധിലസ;
3. കസുടന്ധിയസുടട പരന്ധിപക്ഷാലനതന്ധിനസുള ചെസുമതലയസുള ഒരസു ജപ്ഡേസജന്ധിനയക്ഷാ ഉതരവക്ഷാദടപ്പട ഒരസു
ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസസംബനമക്ഷായ തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങൾ എടസുകസുനതന്ധിനസുസം
കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ അനസുമതന്ധി നലസകസുനതന്ധിനസുസം രകന്ധിതക്ഷാവസ അലക്ഷാടത മടറക്ഷാരസു
വകകന്ധിയസ ചെസുമതല നലസകന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസ
IDEA യന്ധിലസടകക്ഷാടസുതന്ധിടസുളതസുകപകക്ഷാരസംനസ്റ്റേറന്ധിൻടറ ആകശ്രന്ധിത/ൻ, എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ,
ഒരസു കസുടന്ധി:
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1. ഒരസു ദതസു പസുകതൻ/പസുകതന്ധി, കസുടന്ധിയസുടട പരന്ധിപക്ഷാലനതന്ധിനസുള ചെസുമതലയസുള ഒരസു ജപ്ഡേസജന്ധിനയക്ഷാ
ഉതരവക്ഷാദടപ്പട ഒരസു ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസസംബനമക്ഷായ
തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങടളടസുകസുവക്ഷാനക്ഷായന്ധി ദടതടസുതസ വളർതസുന രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിടന
ഏലസപ്പന്ധിചന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ;
2. നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ ആകശ്രന്ധിതനക്ഷായന്ധി കണകക്ഷാകടപ്പടസുനസുടവങന്ധില;സ
3. നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം നകക്ഷാടതന്ധിയസുടട ആകശ്രന്ധിതനക്ഷായന്ധി കരസുതസുനസുടവങന്ധിലസ;
4. ഒരസു ടപക്ഷാതസു ബക്ഷാല സസംരകണ ഏജൻസന്ധിയസുടട കട്ടീഴന്ധിലക്ഷാടണങന്ധിലസ.
അനസുബനനസവനങ്ങൾകക്ഷായന്ധി നവണ രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസഹക്ഷായവസുസം അനസുബനസഹക്ഷായങ്ങളസുസം ആദകമക്ഷായന്ധി
ലഭകമക്ഷാകസുന സമയസം സസൂൾ ജന്ധില അതസ നന്ധിങ്ങടള അറന്ധിയന്ധിചസ പസൂർണ്ണസമതസം വക്ഷാങ്ങന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം,
അതന്ധിനക്ഷായന്ധി യസുകമക്ഷായ കക്ഷാരകങ്ങൾ സസൂൾ ജന്ധില ടചെനയ്യെണതസുമക്ഷാണസ.
നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ ആദകമക്ഷായന്ധി കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം നനടസുനതന്ധിനസുസം
അനസുബനനസവനങ്ങൾ ലഭകമക്ഷാകസുനതന്ധിനസുസം ഉള സമതതന്ധിനക്ഷായന്ധി അനപകയസ
കപതന്ധികരന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ അടലങന്ധിലസനന്ധിരസന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില
സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകൾകസുള നടപടന്ധികകമങ്ങളസുപനയക്ഷാഗന്ധിചസ (മദ്ധകസ്ഥസം വഴന്ധി, പദ്ധതന്ധി
നടപ്പന്ധിലക്ഷാകസുനതന്ധിനസുള കക്ഷാലതക്ഷാമസസം, കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ,
അടലങന്ധിലസപകനഭദമന്ധിലക്ഷാത വന്ധിചെക്ഷാരണ) സമതസം വക്ഷാങ്ങസുവക്ഷാനനക്ഷാ അടലങന്ധിലസകസുടന്ധിയസുടട IEP
ടട്ടീമന്ധിൻടറ നന്ധിർനദ്ദേശ്രകപകക്ഷാരസം കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട
സമതന്ധിയന്ധിലക്ഷാടത കസുടന്ധിയസ നലസകക്ഷാൻ ഉതരനവക്ഷാ നലസകക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.
നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ ആദകമക്ഷായന്ധി കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം നനടസുനതന്ധിനസുസം
അനസുബനനസവനങ്ങൾ ലഭകമക്ഷാകസുനതന്ധിനസുസം ഉള സമതതന്ധിനക്ഷായന്ധി അനപക നന്ധിരസന്ധികസുകനയക്ഷാ
അതന്ധിനസ കപതന്ധികരന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയ്യെസുകയസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിങ്ങളസുടട
സമതമന്ധിലക്ഷാതതസുടകക്ഷാണസ കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുള ടസസൌകരകസം ഒരസുകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകയസുസം
ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില:
1. FAPE സസംവന്ധിധക്ഷാനസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ ലഭകമക്ഷാകസുനതന്ധിനസ ആവശ്രകമക്ഷായ
സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങടളക്ഷാരസുകസുനതന്ധിലസപരക്ഷാജയടപ്പടസുടവങന്ധിലസനപ്പക്ഷാലസുസം നന്ധിയമലസംഘനതന്ധിൻടറ
പരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസടപടസുകയന്ധില; കസൂടക്ഷാടത
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2. IEP കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നടതസുകനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി നവണതക്ഷായന്ധിടസുള കസുടന്ധിയസുടട
കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുമക്ഷായന്ധി IEP
വന്ധികസന്ധിപ്പന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെനയ്യെണ ആവശ്രകമന്ധില.
രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി തന്ധിരന്ധിടചടസുകലസ
നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലടയ നന്ധിങ്ങൾ സസൂൾ ജന്ധിലയസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട
കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുമക്ഷായന്ധി നലസകന്ധിയന്ധിടസുള അനസുമതന്ധി
തന്ധിരന്ധിടചടസുകസുയക്ഷാടണനസ എഴസുതന്ധി അറന്ധിയന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ, നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില:
1. കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ നലസകസുനതസ
തസുടരണടമനന്ധില.
2. നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി റദ്ദേക്ഷാകസുന കസുറന്ധിപ്പസ ലഭന്ധികസുന പകസം IDEA ടറഗസുനലഷൻസന്ധിടല
§300.503 വകസുപ്പനസുസരന്ധിചസ കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബന നസവനങ്ങളസുസം
നന്ധിർതലക്ഷാകസുനതന്ധിനസുള മസുൻകസൂർ എഴസുതന്ധിതയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ നന്ധിങ്ങൾകസ
ലഭകമക്ഷാകന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം;
3. പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള നടപടന്ധികൾ, (മദ്ധകസ്ഥസം, കക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ, നന്ധികപകമക്ഷായ വന്ധിചെക്ഷാരണ) കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം
മറക്ഷാനസുകസൂലകങ്ങളസുസം തസുടരസുനതന്ധിനസുള സമതന്ധികസുനവണന്ധിനയക്ഷാ
നന്ധിയമനഭദഗതന്ധിയസുനവണന്ധിനയക്ഷാ, ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല;
4. FAPE സസംവന്ധിധക്ഷാനസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ ലഭകമക്ഷാകസുനതന്ധിനസ ആവശ്രകമക്ഷായ
സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങടളക്ഷാരസുകസുനതന്ധിലസപരക്ഷാജയടപ്പടസുടവങന്ധിലസനപ്പക്ഷാലസുസം നന്ധിയമലസംഘനതന്ധിൻടറ
പരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസടപടസുകയന്ധില;
5. IEP കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നടതസുകനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധി നവണതക്ഷായന്ധിടസുള കസുടന്ധിയസുടട
കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുമക്ഷായന്ധി IEP
വന്ധികസന്ധിപ്പന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെനയ്യെണ ആവശ്രകമന്ധില; കസൂടക്ഷാടത
6. നന്ധിങ്ങൾ അനസുമതന്ധി റദ്ദേക്ഷാകസുന സക്ഷാഹചെരകതന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ
കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം ലഭകമക്ഷാകന്ധിയതന്ധിനസുള സസൂചെനകൾ
നട്ടീകസം ടചെയ്യെസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകളന്ധിലസനഭദഗതന്ധി
വരസുനതണതന്ധില.
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പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായസുള രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരകങ്ങൾ നന്ധിങ്ങടള നബക്ഷാദ്ധകടപ്പടസുതക്ഷാത പകസം നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില
കസുടന്ധിയസുടട പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട അറന്ധിനവക്ഷാടടയസുള സമതസം
വക്ഷാനങ്ങണതക്ഷാണസ.
1. സസൂൾ ജന്ധില കസുടന്ധിയസുടട പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുനതന്ധിനസ നന്ധിങ്ങളസുടട സമതസം
വക്ഷാങ്ങസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി യസുകമക്ഷായ നടപടന്ധികടളടസുകസുകയസുസം
2. നന്ധിങ്ങൾ കപതന്ധികരന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകയസുസം ടചെയസതസു.
നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ അനസുമതന്ധി
ടകക്ഷാടസുകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ സസൂൾ ജന്ധിലയസ നവണടമങന്ധിലസ, മദ്ധകസ്ഥസം, പദ്ധതന്ധിയസുടട
കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിലസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിൻനമലസുള നടപടന്ധികൾ, എനന്ധിവ വഴന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട വന്ധിസമതന്ധിടയ
മറന്ധികടനസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള സമതസം നനടന്ധിടയടസുകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ കക്ഷാരകതന്ധിലസുളതസുനപക്ഷാടലതടന നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുവക്ഷാനസുള സമതസം ഇവ്വന്ധിധസം
വക്ഷാങ്ങസുനന്ധിലടയങന്ധിലസഅതസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള കടമയസുടട ലസംഘനമക്ഷാവസുനന്ധില.
രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി വക്ഷാങ്ങസുനതന്ധിനസുള യസുകമക്ഷായ കശ്രമങ്ങളസുടട നരഖടപ്പടസുതലസ
കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായസുള രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ സമതസം, ആദകമക്ഷായന്ധി കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം
നനടസുനതന്ധിനസുസം അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുമസുള അനസുവക്ഷാദസം, പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള
അനസുവക്ഷാദസം, നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ ആകശ്രന്ധിതരസുടട രകന്ധിതക്ഷാകടള കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള അനസുമതന്ധി
വക്ഷാങ്ങസുസനന്ത്രന്ധിനക്ഷായന്ധി കടണതസുക എനന്ധിവയസ യസുകമക്ഷായ കശ്രമങ്ങൾ നടതന്ധിയതന്ധിൻടറ നരഖകൾ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ സസൂകന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം. ഈ നരഖടപ്പടസുതലസകപകകന്ധിയയന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധില ഈ
കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസനടതന്ധിയന്ധിടസുള ടകക്ഷാടസുതന്ധിടസുള തരതന്ധിലസുള പരന്ധികശ്രമങ്ങൾ
ഉൾടകക്ഷാളന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം:
1. നടതന്ധിയനതക്ഷാ കശ്രമന്ധിചനതക്ഷാ ആയ ടടലന്ധിനഫക്ഷാണസനകക്ഷാളസുകളസുടടയസുസം ആ നകക്ഷാളസുകളസുടട
പരന്ധിണന്ധിതഫലങ്ങളസുസം;
2. രകന്ധിതക്ഷാകളസുമക്ഷായന്ധി നടതന്ധിയ കതന്ധിടപക്ഷാടസുകളസുടട പകർപ്പസുകളസുസം അവയസുടട
മറസുപടന്ധികളസുസം; കസൂടക്ഷാടത
3. രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ വട്ടീടന്ധിനലനയക്ഷാ നജക്ഷാലന്ധിസ്ഥലനതനയക്ഷാ നടതന്ധിയ സന്ദർശ്രനങ്ങളസുടട
നരഖകളസുസം, ആ സന്ദർശ്രനങ്ങളസുടട പരന്ധിണതഫലങ്ങളസുസം

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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അനസുമതന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട മറസു കക്ഷാരകങ്ങൾ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസ തക്ഷാടഴ ടകക്ഷാടസുത സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട അനസുമതന്ധിയക്ഷായന്ധി
കക്ഷാതസുനന്ധിലസനകണതന്ധില:
1. മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടരനയക്ഷാ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടരനയക്ഷാ ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി നന്ധിലവന്ധിലസുള
വന്ധിവരങ്ങളസുടട പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന; അടലങന്ധിലസ
2. രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട സമതസം ആവശ്രകമന്ധിലക്ഷാത മറസു കസുടന്ധികൾടകലക്ഷാസം നടതസുന ഒരസു
പരട്ടീകനയക്ഷാ മറസു മസൂലകനന്ധിർണ്ണനയക്ഷാപക്ഷാധന്ധികനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുസം നടതസുനമക്ഷാൾ.
ഏടതങന്ധിലസുസം ഒരസു നസവനതന്ധിനനക്ഷാ കപവതൃതന്ധിനയക്ഷാ നലസകസുനതന്ധിനസ നന്ധിങ്ങൾ അനസുവക്ഷാദസം
നലസകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലഅ
സ തസുകക്ഷാരണസം മറസു നസവനങ്ങൾ ബകടകക്ഷാളസുനതന്ധിലന
സ ന്ധിനസുസം
കസുടന്ധിടയ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ തടയക്ഷാൻ പക്ഷാടന്ധില.
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ നന്ധിങ്ങളസുടട സജ്വന്ത്രസം ചെന്ധിലവന്ധിലസഒരസു സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിലസനചെർകസുകനയക്ഷാ
അടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾ വട്ടീടന്ധിലന്ധിരസുതന്ധി കസുടന്ധിടയ പഠന്ധിപ്പന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയ്യെസുകയസുസം കസുടന്ധിയസുടട
കപക്ഷാരസംഭമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനനക്ഷാ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനനക്ഷാ നന്ധിങ്ങൾ അനസുമതന്ധി
നലസകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ അനസുമതന്ധിയസുള അനപകയസ മറസുപടന്ധി നലസകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ
ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില അതന്ധിൻടറ അനസുമതന്ധി
അസക്ഷാധസുവക്ഷാകലസനടപടന്ധികപകക്ഷാരസം(മദ്ധകസ്ഥസം, പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള പരക്ഷാതന്ധി,
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ അടലങന്ധിലന
സ ന്ധിഷസപകമക്ഷായ വന്ധിചെക്ഷാരണ) നട്ടീനങ്ങണതന്ധില.
കസൂടക്ഷാടത നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ ഉചെന്ധിതമക്ഷായ നസവനങ്ങൾകസ(രകന്ധിതക്ഷാകൾ
സജ്വകക്ഷാരകസസൂളസുകളന്ധിലസനചെർതന്ധിടസുള വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികൾകക്ഷായന്ധി നടപ്പന്ധിലക്ഷാകന്ധിയന്ധിടസുള നസവനങ്ങൾ)
അർഹമക്ഷായതക്ഷായസുസം കണകക്ഷാനകണതന്ധില.

സജ്വതകന്ത്ര വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയങ്ങൾ
34 CFR §300.502
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നടതന്ധിയ, കസുടന്ധിയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾ
അസസംതതൃപസതനക്ഷാടണങന്ധിലസതക്ഷാടഴ വന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുകപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ സജ്വതകന്ത്ര
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം [Independent Educational Evaluation (IEE)] നനടസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി
നന്ധിങ്ങൾകസ അവകക്ഷാശ്രമസുണസ.
നന്ധിങ്ങൾ IEE യസ നവണന്ധി അനപകന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില IEE എവന്ധിടട
ലഭന്ധികസുടമനതന്ധിടനകസുറന്ധിചസുസം അതന്ധിനസ അനപകന്ധികസുനതന്ധിനക്ഷായസുള സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട
നടപടന്ധികകമങ്ങളസുസം മറസു വന്ധിവരങ്ങളസുസം നന്ധിങ്ങൾകസ നലസകന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം.
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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നന്ധിർവ്വചെനങ്ങൾ
IEE എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ചെസുമതലയസുള സസൂൾ ജന്ധില
നന്ധിയമന്ധിചതലക്ഷാതതസുസം നന്ധിർദ്ദേന്ധിഷ നയക്ഷാഗകതകളസുളതസുസം ആയ ഒരസു പരന്ധിനശ്രക്ഷാധകടനടകക്ഷാണസ
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതന്ധികസുക എനക്ഷാണസ.
ടപക്ഷാതസു ചെന്ധിലവസ എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ സസൂൾ ജന്ധില മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ മസുഴസുവൻ
ഉതരവക്ഷാദന്ധിതജ്വവസുസം എടസുകസുകനയക്ഷാ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം ഓനരക്ഷാ നസ്റ്റേറന്ധിനസുസം
നസ്റ്റേറന്ധിലസനന്ധിനനക്ഷാ ടഫപ്ഡേറലന്ധിലസനന്ധിനനക്ഷാ തനദ്ദേശ്രട്ടീയമക്ഷായനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസസജ്വകക്ഷാരക
മക്ഷാർഗ്ഗങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനനക്ഷാ അങ്ങന്ധിടന ഏടതക്ഷാടക വരസുമക്ഷാനമക്ഷാർഗ്ഗങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനക്ഷായക്ഷാലസുസം നന്ധിയമതന്ധിൻടറ
പക്ഷാർടസ B യന്ധിടല ആവശ്രകങ്ങൾ നന്ധിറനവറസുവക്ഷാനക്ഷായന്ധി സഹക്ഷായസം സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ നന്ധിങ്ങൾകസ ചെന്ധിലവന്ധിലക്ഷാത
തരതന്ധിലസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുക എനതക്ഷാണസ.
ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിവലസമലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുവക്ഷാനസുള രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അവകക്ഷാശ്രസം
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നടതന്ധിയ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾകസ അസസംതതൃപസതന്ധിയസുണങന്ധിലസതക്ഷാടഴ
പറയസുന വകവസ്ഥകൾ കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾകസ ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസIEE നടതസുവക്ഷാനസുള
അവകക്ഷാശ്രമസുണസ:
1. നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ IEE ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസനടതസുവക്ഷാനക്ഷായന്ധി അനപക
സമർപ്പന്ധിചക്ഷാലസഅതസ ലഭന്ധിചതന്ധിനസുനശ്രഷസം സസൂൾ ജന്ധില ഏഴസ കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസഅതന്ധിൻടറ ഉനദ്ദേശ്രകങ്ങൾ സസൂചെന്ധിപ്പന്ധിചസുടകക്ഷാണസ
ഒനസുകന്ധിലസ(a)ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസIEE നടതന്ധിതരണസം, അടലങന്ധിലസ(b) പദ്ധതന്ധിയസുടട
കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിലസുള പരക്ഷാതന്ധി കപകക്ഷാരസം വന്ധിചെക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി അനപക ടകക്ഷാടസുതസ സസൂൾ
ജന്ധിലയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം ശ്രരന്ധിയക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലക്ഷായന്ധിരസുനസുടവനസ സമർതന്ധികണസം.
2. നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില വന്ധിചെക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി അനപക ടകക്ഷാടസുകസുകസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം ശ്രരന്ധിയക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലക്ഷായന്ധിരസുനസുടവനസ സമർതന്ധികസുകയസുസം
ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിങ്ങൾകസ ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലലക്ഷാടത IEE നടതന്ധികന്ധിടസുവക്ഷാനസുള
അവകക്ഷാശ്രമസുണസ.
3. നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ IEE യസ അനപക ടകക്ഷാടസുകസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ
സ സൂൾ ജന്ധില
എന്ത്രസുടകക്ഷാണക്ഷാണസ നന്ധിങ്ങൾ കസുടന്ധിയസുടട സസൂൾ ജന്ധില നടതന്ധിയ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയടത
അനസുകസൂലന്ധികക്ഷാതതസ എനസു നചെക്ഷാദന്ധിനചകക്ഷാസം. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില
വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം നചെക്ഷാദന്ധികക്ഷാനനക്ഷാ കക്ഷാരണമന്ധിലക്ഷാടത കസുടന്ധിയസുടട ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസുള IEE
നടപടന്ധികടള ബവകന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിലസഉള പരക്ഷാതന്ധികപകക്ഷാരസം
സസൂൾ ജന്ധിലടയ നകക്ഷായട്ടീകരന്ധികസുവക്ഷാൻ വന്ധിചെക്ഷാരണയസ അനപകന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ പക്ഷാടസുളതല.
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4. നന്ധിങ്ങൾ നനടന്ധിടയടസുകസുന IEE സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾകസ
നന്ധിരകക്ഷാതതക്ഷാടണങന്ധിലസ
സ സൂൾ ജന്ധിലയസ പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിനസനമലസുള പരക്ഷാതന്ധി
കപകക്ഷാരസം വന്ധിചെരണയസ അനപകന്ധികക്ഷാസം. വന്ധിചെക്ഷാരണയന്ധിലസുണക്ഷാകസുന
അവസക്ഷാനതട്ടീർപ്പന്ധിലസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾകസ
നന്ധിരകക്ഷാതതക്ഷാടണനസ കടണതന്ധിയക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട IEE യസ ചെന്ധിലവക്ഷായ തസുക ടപക്ഷാതസു
ചെന്ധിലവന്ധിലസനന്ധിനസുസം നന്ധിങ്ങൾകസ തന്ധിരന്ധിടക ലഭന്ധികന്ധില.
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില ഓനരക്ഷാ തവണ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുനമക്ഷാഴസുസം നന്ധിങ്ങൾകസ അസസംതതൃപസതന്ധി
നതക്ഷാനസുന പകസം ഒരസു തവണ മക്ഷാകതനമ ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസ IEE നടതസുവക്ഷാനസുള അർഹതയസുളസൂ.
രകന്ധിതക്ഷാവസ മസുൻകടയ്യെടസുതസ നടതസുന മസൂലകനന്ധിർണ്ണയങ്ങൾ
നന്ധിങ്ങൾ ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങളസുടട സജ്വകക്ഷാരകചെന്ധിലവന്ധിലസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതന്ധി
സസൂൾ ജന്ധിലയസുമക്ഷായന്ധി ചെന്ധിലവസ പങസുടവനചക്ഷാ IEE നനടസുകയക്ഷാടണങന്ധില;സ
1. നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ ആ റന്ധിസൾടസുകളസുസം, അവ സസൂൾ
ജന്ധിലയസുടട IEE മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾകനസുസരന്ധിചക്ഷാടണങന്ധിലസ, FAPE അനസുവദന്ധികസുനതസുമക്ഷായന്ധി
ബനടപ്പട ഏടതക്ഷാരസു തട്ടീരസുമക്ഷാനതന്ധിനസുസം ബക്ഷാധകമക്ഷാവസുന തരതന്ധിലസ, അസംഗട്ടീകരന്ധികണസം;
കസൂടക്ഷാടത
2. നന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ ആ മസൂലകനന്ധിർണയസം പദ്ധതന്ധിയസുടട
കക്ഷാലതക്ഷാമസവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട വന്ധിചെക്ഷാരണയന്ധിലസടതളന്ധിവക്ഷായന്ധി സമർപ്പന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായന്ധി ഭരണക്ഷാധന്ധികക്ഷാര നന്ധിയമ ജപ്ഡേസജന്ധി മസുഖക്ഷാന്ത്രന്ധിരമസുള അനപകകൾ
ഒരസു ഭരണക്ഷാധന്ധികക്ഷാര നന്ധിയമ ജപ്ഡേസജന്ധി [Administrative Law Judge (ALJ)] പദ്ധതന്ധിയസുടട
കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുടട വന്ധിചെക്ഷാരണയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ IEE
നടതക്ഷാൻ പറയസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ ചെന്ധിലവസ ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
സസൂൾ ജന്ധിലക്ഷാ മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾ
ടപക്ഷാതസുചെന്ധിലവന്ധിലസഒരസു IEE നടതസുകയക്ഷാടണങന്ധില,സ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടന സ്ഥലവസുസം
പരന്ധിനശ്രക്ഷാധകൻടറ നയക്ഷാഗകതയസുമസുൾപ്പടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടന മക്ഷാനദണ്ഡസം, സസൂൾ ജന്ധില
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ അനസുമതന്ധി ടകക്ഷാടസുകസുനമക്ഷാഴസുള മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾകസ സമക്ഷാനമക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
(നന്ധിങ്ങളസുടട IEE നനടക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രടത ആ മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾ ലസംഘന്ധികക്ഷാതന്ധിടനതക്ഷാളസം)
മസുകളന്ധിലസപറഞ മക്ഷാനദണ്ഡങ്ങൾകസുപസുറനമ മറസു വകവസ്ഥകനളക്ഷാ സമയപരന്ധിധന്ധിനയക്ഷാ IEE
നനടക്ഷാനക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളന്ധിലസഅടന്ധിനചലസപ്പന്ധികക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.
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വന്ധിവരങ്ങളസുടട രഹസകസജ്വഭക്ഷാവസം
നന്ധിർവ്വചെനങ്ങൾ
34 CFR §300.611
വന്ധിവരങ്ങളസുടട രഹസകസജ്വഭക്ഷാവസംഈ തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസ വന്ധിവരന്ധിചന്ധിടസുളതസുനപക്ഷാടല:


നക്ഷാശ്രനഷസം ഉനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ ടഭസൌതന്ധികമക്ഷായ നക്ഷാശ്രനഷങ്ങനളക്ഷാ അടലങന്ധിലസവകകന്ധികടള
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയസുനതന്ധിനസുള കക്ഷാരകങ്ങൾ വന്ധിവരങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനസുസം നട്ടീകസം ടചെയ്യെനലക്ഷാ കക്ഷാരണസം
വന്ധിവരങ്ങൾ പന്ധിനട്ടീടസ തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയക്ഷാൻ കഴന്ധിയക്ഷാടത വരന്ധിക.



വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നരഖകൾ എനതസ ടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ 34 CFR പക്ഷാർടസ 99 ടല
നന്ധിർവ്വചെനങ്ങൾകനസുസതൃതമക്ഷായന്ധി വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നരഖകളന്ധിലസടപടസുന നരഖകളക്ഷാണസ.(1974
ടല, കസുടസുസംബപരമക്ഷായ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ അവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുസം സജ്വകക്ഷാരകതയസുടട അവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുസം
സസംരകന്ധികസുന നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം 20 U.S.C. 1232g [Family Educational Rights and
Privacy Act (FERPA)] യന്ധിടല നന്ധിർനദ്ദേശ്രങ്ങൾ] FERPA വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകൾ
എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ ഒരസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ
അടലങന്ധിലസഏജൻസന്ധിയക്ഷായന്ധി കപവർതന്ധികസുന മനറടതങന്ധിലസുസം സ്ഥക്ഷാപനനമക്ഷാ
കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികസുന വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി നനരന്ധിടസ ബനടപ്പട നരഖകളക്ഷാണസ.



സഹകരന്ധികസുന ഏജൻസന്ധി എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ ഏടതക്ഷാരസു സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ
നശ്രഖരന്ധികസുനനതക്ഷാ കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികസുനനതക്ഷാ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുനനതക്ഷാ ആയ വകകന്ധിഗത
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാ അടലങന്ധിലIസ DEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം നശ്രഖരന്ധിച
വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാ ആണസ.

വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ വന്ധിവരങ്ങൾ
34 CFR §300.32
വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത തരസം വന്ധിവരങ്ങളക്ഷാണസ:
a. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട നപരസ, രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ സ്ഥക്ഷാനതസ നന്ധിങ്ങളസുടട നപരസ,
അടലങന്ധിലസമടറക്ഷാരസു കസുടസുസംബക്ഷാസംഗതന്ധിൻടറ നപരസ;
b. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിലക്ഷാസസം;
c. കസുടന്ധിയസുടട നസക്ഷാഷകലസടസകകസൂരന്ധിറന്ധി നമനറക്ഷാ സ്റ്റേസുപ്ഡേൻറസ നമനറക്ഷാ നപക്ഷാടലയസുള ഒരസു
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസനരഖ; അടലങന്ധിലസ
d. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ വകകമക്ഷായന്ധി തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയക്ഷാനസുതകസുന വകകന്ധിഗത വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാ
മറസു വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാ ഉൾടപ്പടസുന ഒരസു ലന്ധിസ്റ്റേസ.
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുള നനക്ഷാടട്ടീസസ
34 CFR §300.612
മന്ധിഷന്ധിഗണ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ [Michigan Department of Education (MDE)], MDE യസുടട
.ഈ

നടപടന്ധികളസുസം നയങ്ങളസുസം വകകമക്ഷാകസുന നനക്ഷാടട്ടീസസ രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ നലനക
ലനകണതക്ഷാണസ

നനക്ഷാടട്ടീസന്ധില വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയല വന്ധിവരങ്ങളസുടട സജ്വകക്ഷാരകതടയ സസംരകന്ധികസുന തരതന്ധില
തക്ഷാടഴപ്പറയസുനവ ഉൾടപ്പടസുതന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം:
1. വന്ധിവന്ധിധ തരസം ജനതകളസുള നസ്റ്റേറന്ധിലസഏടതക്ഷാടക ഭക്ഷാഷകളക്ഷാണസ
നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിലസഉൾടപ്പടസുതന്ധിയന്ധിരന്ധികസുനതസ എനതന്ധിടനപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം;
2. വകകന്ധിഗതവന്ധിവരങ്ങൾ കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികക്ഷാനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുന കസുടന്ധികളസുടട
വന്ധിശ്രദവന്ധിവരങ്ങൾ, എടന്ത്രക്ഷാടക തരസം വന്ധിവരങ്ങളക്ഷാണസ ആവശ്രകസം, നസ്റ്റേറസ ഇതരസം
മക്ഷാർഗ്ഗങ്ങൾ നശ്രഖരന്ധികക്ഷാനസുപനയക്ഷാഗന്ധികസുന മക്ഷാർഗ്ഗങ്ങൾ(വന്ധിവരങ്ങൾ നശ്രഖരന്ധികസുന
നകസക്ഷാതസസുകളസുൾപ്പടട), വന്ധിവരങ്ങളസുടട ഉപനയക്ഷാഗസം എനന്ധിവ;
3. വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങളസുടട സജ്വകക്ഷാരകത, നതർപ്ഡേസ പക്ഷാർടന്ധി പ്ഡേന്ധിനസസക്ഷാഷർ,
നശ്രഖരണസം, കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികലസ, നശ്രട്ടീകരണസം, എനന്ധിവ സസംബനന്ധിചസ സഹകരന്ധികസുന
ഏജൻസന്ധികൾ പന്ധിന്ത്രസുടനരണ നയങ്ങളസുനടയസുസം നടപടന്ധികളസുനടയസുസം സസംകഗഹസം; കസൂടക്ഷാടത
4. FERPA കപകക്ഷാരമസുള അവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുസം അതസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട പക്ഷാർടസ 99 ടല 34 CFR
ചെടങ്ങളസുസം ഉൾപ്പടട ഈ വന്ധിവരങ്ങടള സസംബനന്ധിചസ രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുസം
കസുടന്ധികൾകസുമസുള അവകക്ഷാശ്രങ്ങടള സസംബനന്ധിച ഒരസു വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം.

ഏടതങന്ധിലസുസം കപധക്ഷാന തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ , സ്ഥലസം അടലങന്ധിലസമസൂലകനന്ധിർണ്ണയകപകകന്ധിയ (കസുടന്ധിടയ
കടണതസുക എനസുസം അറന്ധിയടപ്പടസുനസു) നടതസുനതന്ധിനസുമസുൻപസ നനക്ഷാടട്ടീസസ
കപസന്ധിദ്ധടപ്പടസുതസുകനയക്ഷാ നസ്റ്റേറന്ധിടല എലക്ഷാ രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുസം കപനതകക
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറയസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുനടയസുസം ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി കപവതൃതന്ധിയസുടട
സ്ഥലസം, തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസ, മസൂലകനന്ധിർണ്ണയവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട വന്ധിവരങ്ങൾ എനന്ധിവ
അറന്ധിയതകരട്ടീതന്ധിയന്ധിലസപകതതന്ധിനലക്ഷാ മറസുമക്ഷാധകമതന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധികലണന്ധിലസുസം
കപസന്ധിദ്ധടപ്പടസുനതണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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വന്ധിവരസം പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ
34 CFR §300.613
സഹകരന്ധികസുന ഏജൻസന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പടസ ഏജൻസന്ധി IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ
B കപകക്ഷാരസം നസഖരന്ധിചന്ധിടസുളതസുസം സസൂകന്ധികസുനതസുമക്ഷായ ഏടതക്ഷാരസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖയസുസം
നന്ധിങ്ങൾകസ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികക്ഷാൻ അനസുവക്ഷാദസം തനരണതക്ഷാണസ. സഹകരണ ഏജൻസന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട
കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികക്ഷാനസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുസം ഉള നന്ധിങ്ങളസുടട
അനപക അനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായ കക്ഷാലതക്ഷാമസസം കസൂടക്ഷാടത IEP യസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട എടന്ത്രങന്ധിലസുസം
കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെനയക്ഷാ അടലങന്ധിലസപദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള നന്ധിഷപകമക്ഷായ
വന്ധിചെക്ഷാരണനയക്ഷാ(കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുസം അചടകനടപടന്ധികളസുമസുൾപ്പടട) മസുൻപസുസം
എന്ത്രസു കക്ഷാരണവശ്രക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങൾ അനപകന്ധിചസുകഴന്ധിഞസ 45 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസഅനസുവദന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാനസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുമസുള നന്ധിങ്ങളസുടട അവകക്ഷാശ്രസം
ഉൾടകക്ഷാളസുനതസ:
1. നരഖകളസുടട വന്ധിശ്രദട്ടീകരണങ്ങൾകസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതലസുകൾകസുമസുള നന്ധിങ്ങളസുടട യസുകമക്ഷായ
അനപകകളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങൾകസ സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയന്ധിലസനന്ധിനസ
ലഭന്ധികക്ഷാനവകക്ഷാശ്രമസുള മറസുപടന്ധി;
2. നന്ധിങ്ങൾകസ നരഖകളസുടട പകർപ്പസുകൾ ലഭന്ധികക്ഷാത പകസം ശ്രരന്ധിയക്ഷായന്ധി നരഖകൾ
പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനനക്ഷാ സക്ഷാധന്ധികന്ധില എനപകസം സഹകരണ
ഏഝൻസന്ധിയന്ധിലസനന്ധിനസുസം പകർപ്പസുകൾകസ അനപകന്ധികക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രസം; കസൂടക്ഷാടത
3. നന്ധിങ്ങളസുടട കപതന്ധിനന്ധിധന്ധിയസ നരഖകൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാനസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുസം ഉള
അവകക്ഷാശ്രസം.
രകക്ഷാകർതതൃതജ്വസം, വന്ധിവക്ഷാഹനമക്ഷാചെനസം എനന്ധിങ്ങടനയസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസനസ്റ്റേറന്ധിൻടറ നന്ധിയമങ്ങൾ
നന്ധിങ്ങടള കസുടന്ധിയസുടട നമലസുള അധന്ധികക്ഷാരതന്ധിലന
സ ന്ധിനസ വന്ധിലകന്ധിയന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾകസ കസുടന്ധിയസുടട
നരഖകൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാനസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുമസുള അധന്ധികക്ഷാരമസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികസുടമനസ
സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസ നബക്ഷാദ്ധകമസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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വന്ധിവരങ്ങൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുനതന്ധിൻടറ നരഖകൾ
34 CFR §300.614
ഓനരക്ഷാ സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസുസം വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകൾ നശ്രഖരന്ധികസുന, സസൂകന്ധിചസുടവയസുന
അടലങന്ധിലസIDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുന കകന്ധികളസുടട (രകന്ധിതക്ഷാകളസുസം
സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയന്ധിടല ചെസുമതലടപ്പട വകകന്ധികളസുടമക്ഷാഴന്ധിക) നപരസ, പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധിച തന്ധിയ്യെതന്ധി,
നരഖകൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധിചതന്ധിൻടറ ഉനദ്ദേശ്രസം എനന്ധിവയസുൾടപ്പടസുന വന്ധിവരങ്ങളസുടട നരഖ
സസൂകന്ധിചസുടവനയണതക്ഷാണസ.

ഒനന്ധിലക
സ സൂടസുതലസകസുടന്ധികളസുടട നരഖകൾ
34 CFR §300.615
ഏടതങന്ധിലസുസം വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖയന്ധിലസ ഒനന്ധിലക
സ സൂടസുതലസകസുടന്ധികളസുടട വന്ധിവരങ്ങൾ
ഉൾടപ്പടന്ധിടസുടണങന്ധിലസആ കസുടന്ധികളസുടട രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ അവരസുടട കസുടന്ധിയസുനടതസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട
വന്ധിവരങ്ങൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികക്ഷാനസുസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുസം ഉള അവകക്ഷാശ്രസം മക്ഷാകതനമയസുളസൂ.

വന്ധിവരങ്ങളസുടട ഇനങ്ങളസുനടയസുസം സ്ഥലങ്ങളസുനടയസുസം പടന്ധിക
34 CFR §300.616
അനപകന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസഓനരക്ഷാ ഏജൻസന്ധിയസുസം നന്ധിങ്ങൾകസ ഏജൻസന്ധി നശ്രഖരന്ധിചതസുസം
കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികസുനതസുമക്ഷായ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകളസുടട ഇനങ്ങളസുനടയസുസം സ്ഥലങ്ങളസുനടയസുസം പടന്ധിക
നന്ധിങ്ങൾകസ അനസുവദന്ധിചസുതനരണതക്ഷാണസ.

ഫട്ടീസസ
34 CFR §300.617
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾകസ നവണന്ധി എടസുത വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകളസുടട
പകർപ്പസുകൾകസ നന്ധിങ്ങടള ആ നരഖകൾ നന്ധിങ്ങൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം തടയക്ഷാത
രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസുള ഫട്ടീസസ ഈടക്ഷാകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം വന്ധിവരങ്ങൾ തന്ധിരയസുനതന്ധിനനക്ഷാ എടസുകസുനതന്ധിനനക്ഷാ സഹകരണ
ഏജൻസന്ധി ഫട്ടീസസ നന്ധിങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനസുസം ഈടക്ഷാകസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അനപകകപകക്ഷാരസം നരഖകകളന്ധിലവ
സ രസുതസുന നഭദഗതന്ധി
34 CFR §300.618
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പടസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുനതസുസം
നശ്രഖരന്ധിചതസുസം സസൂകന്ധികസുനതസുമക്ഷായ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നരഖകളന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങൾ ടതറക്ഷാനയക്ഷാ
ടതറന്ധിദ്ധരന്ധിപ്പന്ധികസുന രട്ടീതന്ധിയന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട സജ്വകക്ഷാരകതടയനയക്ഷാ
മറവകക്ഷാശ്രങ്ങടളനയക്ഷാ ലസംഘന്ധികസുനസുടണനസു കണക്ഷാലസസഹകരണഏജൻസന്ധിനയക്ഷാടസ നന്ധിങ്ങൾകസ
ആ വന്ധിവരങ്ങളന്ധിലസമക്ഷാറസം വരസുതസുവക്ഷാനനപകന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
നന്ധിങ്ങളസുടട അനപക സജ്വട്ടീകരന്ധിചതന്ധിനസുനശ്രഷസം നന്ധിശന്ധിതകക്ഷാലയളവന്ധിനസുളന്ധിലസആ വന്ധിവരങ്ങളന്ധിലസമക്ഷാറസം
വരസുനതണതസുനണക്ഷാ എനസ സഹകരണ ഏജൻസന്ധി തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിനകണതസുണസ.
സഹകരണ ഏജൻസന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട അനപകകപകക്ഷാരസം വന്ധിവരങ്ങളന്ധിലസമക്ഷാറസം വരസുതക്ഷാൻ
തയ്യെക്ഷാറക്ഷാകക്ഷാത പകസം നന്ധിരസന്ധിച വന്ധിവരവസുസം വന്ധിചെക്ഷാരണയസുള അവസരസം എന
തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസപറഞകപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങളസുടട വന്ധിചെക്ഷാരണയസുള അവകക്ഷാശ്രവസുസം നന്ധിങ്ങടള
അറന്ധിയന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

വന്ധിചെക്ഷാരണയസുള അവസരസം
34 CFR §300.619
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നരകളന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങൾ ടതറക്ഷായനതക്ഷാ
ടതറന്ധിദ്ധരന്ധിപ്പന്ധികസുനനതക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട സജ്വകക്ഷാരകതനയനയക്ഷാ മറവകക്ഷാശ്രങ്ങടളനയക്ഷാ
ലസംഘന്ധികസുനന്ധിടലനസുറപ്പസുവരസുതസുവക്ഷാൻ അനപകന്ധികസുന മസുറയസ നന്ധിങ്ങൾകസ അതന്ധിലപ
സ റയസുന
കക്ഷാരകങ്ങടള ടവലസുവന്ധിളന്ധികക്ഷാൻ വക്ഷാദസം നകൾകസുവക്ഷാനസുള അവസരസം ഒരസുകന്ധിതനരണതക്ഷാണസ.

വക്ഷാദസം നകൾകലസ നടപടന്ധി കകമങ്ങൾ
34 CFR §300.621
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകളന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങടള ടവലസുവന്ധിളന്ധികസുവക്ഷാൻ FERPA യസുടട
നന്ധിയമങ്ങൾകനസുസതൃതമക്ഷായന്ധി വക്ഷാദസം നകൾകലസ നടനതണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ ഫലസം
34 CFR §300.620
വന്ധിചെക്ഷാരണയസുടട ഫലസം ടതളന്ധിയന്ധികസുനതസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിവരങ്ങൾ ടതറസുളനതക്ഷാ
ടതറന്ധിദ്ധക്ഷാരണ ജനന്ധിപ്പന്ധികസുനനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസസജ്വകക്ഷാരകതയസുനടനയക്ഷാ മറവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുനടനയക്ഷാ
ലസംഘനമക്ഷാടണനനക്ഷാ ആടണങന്ധിലസസഹകരണ ഏജൻസന്ധി വന്ധിവരസം തന്ധിരസുനതണതസുസം അതസ നന്ധിങ്ങടള
എഴസുതന്ധി അറന്ധിയന്ധിനകണതസുമക്ഷാണസ.
വന്ധിചെക്ഷാരണയസുടട ഫലസം ടതളന്ധിയന്ധികസുനതസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിവരങ്ങൾ ടതറസുളനതക്ഷാ
ടതറന്ധിദ്ധക്ഷാരണ ജനന്ധിപ്പന്ധികസുനനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസസജ്വകക്ഷാരകതയസുനടനയക്ഷാ മറവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുനടനയക്ഷാ
ലസംഘനനമക്ഷാ അടലനക്ഷാടണങന്ധിലസ നന്ധിങ്ങൾകസ കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിവരങ്ങളന്ധിലസഇടടപടക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രസം
കക്ഷാണന്ധിചസുടകക്ഷാണസുതടന വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാടടക്ഷാപ്പസം സസൂകന്ധികസുവക്ഷാൻ നസ്റ്റേറസടമൻനറക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട
വന്ധിസമതതന്ധിൻടറ കക്ഷാരണസം അറന്ധിയന്ധികസുവക്ഷാനസുള സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനനമക്ഷാ
നന്ധിങ്ങടള അറന്ധിയന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിവരങ്ങൾടകക്ഷാപ്പസം സസൂകന്ധിചന്ധിരന്ധികസുന അതരടമക്ഷാരസു വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം:
1. നന്ധിങ്ങൾ ആനകപമസുനയന്ധികസുന വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖയന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാടടക്ഷാപ്പസം തടന
സഹകരണ ഏജൻസന്ധി അതസ കക്ഷാതസുസസൂകന്ധികസുനന്ധിടനതക്ഷാളസം സസൂകന്ധിനകണതക്ഷാണസ;
കസൂടക്ഷാടത
2. സഹകരണ ഏജൻസന്ധി ആ വന്ധിവരങ്ങൾ മനറടതങന്ധിലസുസം കകന്ധിയസ സമർപ്പന്ധികസുനമക്ഷാൾ
നന്ധിങ്ങളസുടട വന്ധിശ്രദട്ടീകരണകസുറന്ധിപ്പസുസം ഒപ്പസം ആ കകന്ധിയസ സമർപ്പന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങൾ ടവളന്ധിടപ്പടസുതസുവക്ഷാനസുള അനസുമതന്ധി
34 CFR §300.622
FERPA യസുടട കട്ടീഴന്ധിലസഅധന്ധികക്ഷാരടപ്പട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനരഖകളന്ധിടല വകകന്ധിഗത
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലജ്വന്ധിവരങ്ങളസുടട ടവളന്ധിടപ്പടസുതലസുകളലക്ഷാടത (രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട അനസുവക്ഷാദസം കസൂടക്ഷാടത)
സഹകരണ ഏജൻസന്ധികളസുടട ചെസുമതലടപ്പട ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥർടകക്ഷാഴന്ധിടക മറസു കകന്ധികൾകസ
വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയനകലഖകൾ ടവളന്ധിടപ്പടസുതസുനതന്ധിനസു മസുൻപസ നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുവക്ഷാദസം
വക്ഷാങ്ങന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം. തക്ഷാടഴ പറയസുന സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിലലക്ഷാടത വകകന്ധിഗത
തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലജ്വന്ധിവരങ്ങൾ IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെകളസുടട
ആവശ്രകങ്ങൾകക്ഷായന്ധി സഹകരണ ഏജൻസന്ധികളസുടട ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥർകസ വന്ധിതരണസം ടചെയ്യെന്ധിനതന്ധിനസ
നന്ധിങ്ങളസുടട സമതസം ആവശ്രകമന്ധില.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങൾ പരന്ധിവർതന നസവനങ്ങൾ നലസകസുനനതക്ഷാ അതന്ധിനസ പണസം
നലസകസുനനതക്ഷാ ആയ സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസുടട ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥർകസ ടകക്ഷാടസുകസുനതന്ധിനസു മസുൻപസ
നന്ധിങ്ങളസുടട സമതനമക്ഷാ അടലങന്ധിലന
സ സ്റ്റേറന്ധിൻടറ നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം കപക്ഷായപസൂർതന്ധിയക്ഷായനതക്ഷാ ആയ
നയക്ഷാഗകതയസുള ഒരസു കസുടന്ധിയസുടട സമതനമക്ഷാ വക്ഷാനങ്ങണതക്ഷാണസ.
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി നന്ധിങ്ങൾ തക്ഷാമസന്ധികസുനതന്ധിനപ്പസുറമസുള സസൂൾ ഒരസു സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിലസനചെരസുകനയക്ഷാ
അടലങന്ധിലസനചെരസുവക്ഷാനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയ്യെസുനസുണങന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾ തക്ഷാമസന്ധികസുന സസൂൾ
ജന്ധിലയന്ധിടല ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥർകസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി നചെരസുന സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിടല കസുടന്ധികൾകസുസം
ഇടയന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങൾ ബകമക്ഷാറസുനതന്ധിനസുമസുമസ
നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുവക്ഷാദസം വക്ഷാങ്ങന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം.

സസുരകക്ഷാമസുൻകരസുതലസുകൾ
34 CFR §300.623
ഓനരക്ഷാ സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസുസം വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങളസുടട സജ്വകക്ഷാരകത
നശ്രഖരന്ധികസുന സമയതസുസം സസൂകന്ധികസുന സമയതസുസം ടവളന്ധിടപ്പടസുതസുന സമയതസുസം അതസ
നശ്രന്ധിപ്പന്ധികസുന സമയതസുസം കക്ഷാതസു സസൂകന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
ഓനരക്ഷാ സഹകരണ ഏജൻസന്ധിയസുസം വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങളസുടട സജ്വകക്ഷാരകത
സസംരകന്ധികസുവക്ഷാൻ ഒരസുനദകക്ഷാഗസ്ഥടന ചെസുമതലടപ്പടസുനതണതക്ഷാണസ.
വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചരന്ധിയലജ്വന്ധിവരങ്ങൾ ബകകക്ഷാരകസം ടചെയ്യെസുന എലക്ഷാവരസുസം IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B
യസുസം FERPA യസുസം കപകക്ഷാരമസുള സജ്വകക്ഷാരകതടയ സസംബനന്ധിച മന്ധിഷന്ധിഗണസ നയങ്ങളസുസം
നടപടന്ധികകമങ്ങളസുസം സസംബനന്ധിച പരന്ധിശ്രട്ടീലനസം സന്ധിദ്ധന്ധിചവരക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
ടപക്ഷാതസു പരന്ധിനശ്രക്ഷാധനയക്ഷായന്ധി ഓനരക്ഷാ ഏജൻസന്ധിയസുസം വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങളസുടട
ചെസുമതലയസുള ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥരസുടട നപരസുകളസുസം സ്ഥക്ഷാനമക്ഷാനങ്ങളസുസം സസൂകന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

വന്ധിവരങ്ങളസുടട നശ്രട്ടീകരണസം
34 CFR §300.624
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധില നസഖരന്ധിചനതക്ഷാ സസൂകന്ധിചനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപക്ഷാകരസം
ഉപനയക്ഷാഗന്ധിചനതക്ഷാ ആയ വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലജ്വന്ധിവരങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനസവനങ്ങൾ നലസുവക്ഷാനക്ഷായന്ധി ആവശ്രകമന്ധിലക്ഷാത ഘടസം വരസുനമക്ഷാൾ നന്ധിങ്ങടള
അറന്ധിയന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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നന്ധിങ്ങളസുടട ആവശ്രകകപകക്ഷാരസം വന്ധിവരങ്ങൾ നശ്രന്ധിപ്പന്ധികടപ്പടസുസം. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട
കസുടന്ധിയസുടട നപരസ, വന്ധിലക്ഷാസസം നഫക്ഷാണസനമർ, കസുടന്ധിയസുടട നകഗപ്ഡേസ, അറൻപ്ഡേൻസസ, അറൻപ്ഡേസ ടചെയസത
കക്ഷാസസുകൾ, പസൂർതന്ധിയക്ഷാകന്ധിയ നകഗപ്ഡേസ നന്ധിലവക്ഷാരസം, പഠനസം പസൂർതന്ധിയക്ഷാകന്ധിയ വർഷസം
എനന്ധിവയസുടട നരഖ കക്ഷാലപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലക്ഷാടത സ്ഥന്ധിരമക്ഷായന്ധി സസൂകന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.

വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികളസുടട അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ
34 CFR §300.625
FERPA യസുടട വകവസ്ഥകൾ കപകക്ഷാരസംവന്ധിദകക്ഷാഞതന്ധികളസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം സസംബനന്ധിച
രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ 18 വയസക്ഷാവസുന മസുറയസ വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികളന്ധിനലയസ
ബകമക്ഷാറടപ്പടസുനതക്ഷാണസ.
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നരഖകടള സസംബനന്ധിച രകന്ധിതക്ഷാകളസുടട
അവകക്ഷാശ്രവസുസം 18 വയസന്ധിലജ്വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധിയസ ലഭന്ധികസുനതക്ഷാണസ. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B
കപകക്ഷാരമസുള നനക്ഷാടട്ടീസസ വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധിയസുസം രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുസം സഹകരണ ഏജൻസന്ധി
നനലണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മദ്ധകസ്ഥത
മദ്ധകസ്ഥത
34 CFR §300.506
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B അടലങന്ധിലസപക്ഷാർടസ C കപകക്ഷാരമസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസ നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം
തമന്ധിലസുള തർകങ്ങൾ നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻനറക്ഷാ കക്ഷാലതക്ഷാമസപരക്ഷാതന്ധിനയക്ഷാ ആവസുനതന്ധിനസു മസുമസ
പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി മദ്ധകസ്ഥത ഉറപ്പസുവരസുതസുനതന്ധിനസുള നടപടന്ധികൾ MDE
കകമട്ടീകരന്ധിചന്ധിടസുണസ. അകപകക്ഷാരസം, IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B അടലങന്ധിലസപക്ഷാർടസ C യസ കട്ടീഴന്ധിലസുള
തർകങ്ങൾ പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി പദ്ധതന്ധിയസുടട കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള ഒരസു പരക്ഷാതന്ധി
ഫയലസടചെയ്യെസുന വന്ധിധസം എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസുള കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾ വന്ധിചെക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി
പരക്ഷാതന്ധിടപ്പടക്ഷാലസുസം ഇടലങന്ധിലസുസം മദ്ധകസ്ഥനസവനസം ലഭന്ധികസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.
ആവശ്രകമക്ഷായവ
മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയസുടട നടപടന്ധികൾ ഉറപ്പസു വരസുതസുനതസ:
1. നന്ധിങ്ങളസുനടയസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടയസുസം പസൂർണ്ണ സമതനതക്ഷാടടയക്ഷാണസ അതസ നടകസുനതസ;
2. IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B അടലങന്ധിലസപക്ഷാർടസ C കപകക്ഷാരമസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസ വന്ധിചെക്ഷാരണയക്ഷായന്ധി
പരക്ഷാതന്ധി ടകക്ഷാടസുകസുനതന്ധിലന
സ ന്ധിനനക്ഷാ മറവകക്ഷാശ്രങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനനക്ഷാ അതസ നന്ധിങ്ങടള
വന്ധിലകസുനന്ധില;
3. ഫലകപദമക്ഷായ മദ്ധകസ്ഥ സനങതങ്ങളന്ധിലസപരന്ധിശ്രട്ടീലനസം സന്ധിദ്ധന്ധിചതസുസം നന്ധിർദ്ദേന്ധിഷ
നയക്ഷാഗകതകളസുളതസുസം നന്ധിഷസപകവസുസം ആയ മദ്ധകസ്ഥൻ വഴന്ധിയക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം മദ്ധകസ്ഥത
നന്ധിർവ്വഹന്ധിനകണതസ.
മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയസു പകരസം നന്ധിങ്ങൾകസ ടസസൌകരകകപദമക്ഷായ ഒരസു സ്ഥലവസുസം സന്ദർഭവസുസം
നന്ധിശയന്ധിചസ തതസപരകകന്ധിയലക്ഷാത ഒരക്ഷാളസുടട സക്ഷാനന്ധിദ്ധകതന്ധിലസതർകങ്ങൾ ചെർച
ടചെയ്യെസുനതന്ധിനസുള നടപടന്ധികൾ വന്ധികസന്ധിപ്പന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. നമലസസസൂചെന്ധിപ്പന്ധിച കകന്ധി നയക്ഷാജകമക്ഷായ മടറക്ഷാരസു തർക പരന്ധിഹക്ഷാര സ്ഥക്ഷാപനവസുമക്ഷാനയക്ഷാ
രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ പരന്ധിശ്രട്ടീലനവസുസം വന്ധിവരങ്ങളസുസം നലസകസുന നകകന്ദവസുമക്ഷാനയക്ഷാ നസ്റ്റേറന്ധിടല
കമകസൂണന്ധിറന്ധി റന്ധിനസക്ഷാഴസസസ നകകന്ദവസുമക്ഷാനയക്ഷാ കരക്ഷാറന്ധിനലർടപ്പട ആളക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം; കസൂടക്ഷാടത
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2. മദ്ധകസഥ കപകകന്ധിയയസുടട ആനസുകസൂലകങ്ങൾ നന്ധിങ്ങടള പറഞസു മനസന്ധിലക്ഷാകന്ധി
അതസുപനയക്ഷാഗന്ധികന്ധിൻ നകപരന്ധിപ്പന്ധികണസം.
കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം സസംബനന്ധിച നന്ധിയമങ്ങളസുസം
കകമട്ടീകരണങ്ങളസുസം അറന്ധിയസുന നയക്ഷാഗകതയസുള മദ്ധകസ്ഥരസുടട പടന്ധിക MDE സസൂകന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
ടറക്ഷാനടഷൻ രട്ടീതന്ധിയന്ധിനലക്ഷാ റക്ഷാൻപ്ഡേസം രട്ടീതന്ധിയന്ധിനലക്ഷാ അടലങന്ധിലസ നന്ധിഷസപകമക്ഷായ മറസു
മക്ഷാർഗ്ഗങ്ങളന്ധിലസൂടടനയക്ഷാ ആയന്ധിരന്ധികണസം MDE മദ്ധകസ്ഥടര തന്ധിരഞടസുനകണതസ.
കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെകളസുടട ചെന്ധിലവസുൾപ്പടട മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയസുടട മസുഴസുവൻ ചെന്ധിലവസുസം നസ്റ്റേറസ
വഹന്ധിനകണതക്ഷാണസ. ഈ നസവനങ്ങൾ നലസകസുനതസ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ മദ്ധകസ്ഥ നസവനങ്ങൾ
[Special Education Mediation Services] മസുഖക്ഷാന്ത്രന്ധിരമക്ഷാണസ. (http://MiKids1st.org)
മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയന്ധിടല ഓനരക്ഷാ കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുസം നന്ധിങ്ങൾകസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം ടസസൌകരകകപദമക്ഷായ
രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസസമയബനന്ധിതമക്ഷായന്ധി നവണസം നടതക്ഷാൻ.
നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം തമന്ധിലസുള തർകസം മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയന്ധിലസൂടട
പരന്ധിഹരന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസരണസു കകന്ധികളസുസം നന്ധിയമപരമക്ഷായന്ധി നന്ധിലനന്ധിലസകസുന വകവസ്ഥകനളക്ഷാടട
സമതപകതസം തയ്യെക്ഷാറക്ഷാകണസം. അതന്ധിലസ:
1. മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി നടനന്ധിടസുള ചെർചകടളലക്ഷാസം
രഹസകമക്ഷായന്ധിരന്ധികസുടമനസുസം തസുടർനസുള കക്ഷാലതക്ഷാമസപരക്ഷാതന്ധിയൻനമലസുള
വന്ധിചെക്ഷാരണയന്ധിനലക്ഷാ ഏടതങന്ധിലസുസം സന്ധിവന്ധിലസപരക്ഷാതന്ധികളന്ധിനലക്ഷാ ടതളന്ധിവക്ഷായന്ധി
ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുകയന്ധില;
2. നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധില ചെസുമതലടപ്പടസുതന്ധിയ അതന്ധിൻടറ കപതന്ധിനന്ധിധന്ധിയസുസം അതന്ധിലഒ
സ പ്പസു
ടവചന്ധിരന്ധികണസം.
എഴസുതന്ധി തയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയ ഒപ്പസു ടവച മദ്ധകസ്ഥ സമതപകതസം ഏതസ അധന്ധികക്ഷാര പരന്ധിധന്ധിനസ്റ്റേറസ
നകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിലസുസം(ഇകപകക്ഷാരമസുള നകസസുകളന്ധിടല വക്ഷാദസം നകൾകക്ഷാനധന്ധികക്ഷാരമസുള നകക്ഷാടതന്ധി)
യസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറന്ധിടല ജന്ധിലക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിലസുസം സക്ഷാധസുവക്ഷാണസ.
മദ്ധകസ്ഥകപകകന്ധിയയസുടട സമയതസ നടന ചെർചകടളലക്ഷാസം രഹസകമക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം. IDEA യന്ധിടല
പക്ഷാർടസ B അടലങന്ധിലസപക്ഷാർടസ C കപകക്ഷാരമസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസസഹക്ഷായസം സജ്വട്ടീകരന്ധികസുന നസ്റ്റേറന്ധിടല നസ്റ്റേറസ
നകക്ഷാടതന്ധിനയക്ഷാ ടഫപ്ഡേറലസനകക്ഷാടതന്ധിനയക്ഷാ സന്ധിവന്ധിലസനടപടന്ധികളന്ധിനലക്ഷാ, കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള
പരക്ഷാതന്ധിയസുടട വന്ധിചെക്ഷാരണക്ഷാ സമയനതക്ഷാ, ഭക്ഷാവന്ധിയന്ധിലസ ഇവ ടതളന്ധിവക്ഷായന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധികരസുതസ.
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മദ്ധകസ്ഥത വഹന്ധികസുന ആളന്ധിൻടറ നന്ധിഷസപകത
മദ്ധകസ്ഥത വഹന്ധികസുന ആൾ:
1. MDE യസുനടനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ ചെസുമതലയസുള സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ
ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥനക്ഷായന്ധിരന്ധികരസുതസ; കസൂടക്ഷാടത
2. വകകന്ധിപരമക്ഷാനയക്ഷാ ഔനദകക്ഷാഗന്ധികമക്ഷാനയക്ഷാ മദ്ധകസ്ഥൻടറ വസസുനന്ധിഷഠതടയ നചെക്ഷാദകസം
ടചെയ്യെസുന തരതന്ധിലസുള തക്ഷാലസപരകങ്ങളസുളള ആളക്ഷായന്ധിരന്ധികരസുതസ.
മടറക്ഷാരസു തരതന്ധിലസ പറഞക്ഷാലസ മദ്ധകസ്ഥനക്ഷായന്ധിരന്ധികക്ഷാൻ നയക്ഷാഗകതയസുളയക്ഷാൾ ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ സസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ അയക്ഷാളസുടട നസവനങ്ങൾകസ കപതന്ധിഫലസം നലസകസുനതന്ധിനക്ഷാലസ നസ്റ്റേറസ ഏജൻസന്ധിയസുനടനയക്ഷാ
സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ മക്ഷാകതസം ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥനക്ഷായന്ധിരന്ധികസുകയന്ധില.
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നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ പരക്ഷാതന്ധി നടപടന്ധി കകമങ്ങൾ
കക്ഷാലതക്ഷാമസതന്ധിൻനമലസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുടട നടപടന്ധി കകമങ്ങളസുസം നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ പരക്ഷാതന്ധി
നടപടന്ധികകമങ്ങളസുസം തമന്ധിലസുള വകതകക്ഷാസസം
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B യന്ധിടല വകവസ്ഥകൾ കപകക്ഷാരസം നസ്റ്റേറസ പരക്ഷാതന്ധികൾകസുസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധികൾകസുസം വക്ഷാദസം നകൾകലസുകൾകസുസം ടവനവ്വടറ നടപടന്ധികകമങ്ങളക്ഷാണസുളതസ. തക്ഷാടഴ
വന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചന്ധിരന്ധികസുനതസുനപക്ഷാടല, ഏടതക്ഷാരസു വകകന്ധിയനകക്ഷാ സ്ഥക്ഷാപനതന്ധിനനക്ഷാ പക്ഷാർടസ B നയക്ഷാ C
നയക്ഷാ കപകക്ഷാരമസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ MDE നയക്ഷാ അടലങന്ധിലസമനറടതങന്ധിലസുസം ടപക്ഷാതസു
ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ വട്ടീഴസചെ വരസുതന്ധിടയനസു കക്ഷാണന്ധിചസ നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
കസുടന്ധിയസ FAPE ലഭകമക്ഷാകസുക, ബവകലകമസുള കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസ്ഥലസം മക്ഷാറനമക്ഷാ
പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയനമക്ഷാ, തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസനരഖയന്ധിടല മക്ഷാറസം, ഏടതങന്ധിലസുസം കക്ഷാരകതന്ധിലഅ
സ നപക
നന്ധിരസന്ധികനലക്ഷാ തസുടങ്ങന്ധിയ കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി നന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ അടലങന്ധിലഒ
സ രസു
സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മക്ഷാകതനമ നലസകക്ഷാനക്ഷാവസൂ. കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി മസുറകപകക്ഷാരസം നട്ടീടന്ധിയന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ, MDE യന്ധിടല
സ്റ്റേക്ഷാഫസ പരക്ഷാതന്ധി 60 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസതട്ടീർതസു ടകക്ഷാടസുനകണതസുസം, ഒരസു ALJ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസ വക്ഷാദസം നകൾനകണതസുസം(കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയന്ധിലസുസം
മദ്ധകസ്ഥതയന്ധിലസുസം പരന്ധിഹരന്ധികടപ്പടന്ധിടലങന്ധിലസ), ടറടസക്ഷാലകസൂഷൻ കപകകന്ധിയ എന തലടകടന്ധിലസ
ടകക്ഷാടസുതതസുനപക്ഷാടല, നന്ധിങ്ങളസുടട അനപകനയക്ഷാ അടലങന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധിലയസുടട അനപകനയക്ഷാ
കപകക്ഷാരസം കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി നട്ടീടന്ധിയന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ, ടറനസക്ഷാലകസൂഷൻ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധിയസു നശ്രഷസം 45 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസ തട്ടീർപ്പസ കപസന്ധിദ്ധടപ്പടസുനതണതക്ഷാണസ. നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ, മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി, കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസ, വക്ഷാദസം നകൾകലസനടപടന്ധികൾ എനന്ധിവ വന്ധിശ്രദമക്ഷായന്ധി
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതന്ധിരന്ധികസുനസു.

നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ പരക്ഷാതന്ധി നടപടന്ധി കകമങ്ങൾ സജ്വട്ടീകരന്ധികലസ
34 CFR §300.151
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
MDE യസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതകക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസ എഴസുതടപ്പട നടപടന്ധികകമങ്ങളസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം (കപനതകക
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ റസൂൾസന്ധിടല റസൂൾ 340.1701a, 340.1851-1853
എനന്ധിവ നനക്ഷാകസുക):
1. മടറക്ഷാരസു നസ്റ്റേറന്ധിടല ഒരസു സ്ഥക്ഷാപനനമക്ഷാ വകകന്ധിനയക്ഷാ ഉൾപ്പടട നലസകസുന ഏടതക്ഷാരസു നസ്റ്റേറസ
കസംപ്ലയന്ധിൻറസുസം പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിലസ;
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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2. പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിലസ.
3. നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ പരക്ഷാതന്ധി നടപടന്ധികകമങ്ങൾ രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുസം പക്ഷാരൻറസ ടകടയന്ധിനന്ധിങ്ങസ &
ഇൻഫർനമഷൻ ടസൻറർ തസുടങ്ങന്ധിയ മറസു തതസപരകകന്ധികൾകസുസം നന്ധിയമപരന്ധിരകനന്ധിയനമക്ഷാപനദശ്ര ഏജൻസന്ധികൾകസുസം സജ്വതകന്ത്ര സജ്വട്ടീകരണനകകന്ദങ്ങൾകസുസം മറസു
ഉചെന്ധിതവകകന്ധികൾകസുസം പരടക വന്ധിതരണസം ടചെയ്യെസുനതന്ധിലസ.
ആവശ്രകമക്ഷായ നസവനസം കന്ധിടക്ഷാടത വരസുനമക്ഷാഴസുള കപതന്ധിവന്ധിധന്ധികൾ
ഒരസു നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ പരന്ധിഹരന്ധികസുനമക്ഷാൾ MDE ആവശ്രകമക്ഷായ നസവനങ്ങൾ നലസകസുവക്ഷാൻ
പരക്ഷാജയടപ്പടസു എനസ കടണതസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസഅഭന്ധിമസുഖട്ടീകരന്ധിനകണതസ:
1. കസുടന്ധിയസുടട ആവശ്രകതന്ധിനനസുസരന്ധിചസ ടതറസുതന്ധിരസുതസുനതന്ധിനസുള നടപടന്ധികൾ ഉൾപ്പടട
ആവശ്രകമക്ഷായ നസവനങ്ങൾ നലസകസുനതന്ധിലസവന വട്ടീഴസചെ;
2. വന്ധികലക്ഷാസംഗരക്ഷായ എലക്ഷാ കസുടന്ധികൾകസുസം അവശ്രകമക്ഷായ നസവനങ്ങൾ ഭക്ഷാവന്ധിയന്ധിലസ
ഉറപ്പസുവരസുതസുനതസ.

മന്ധിനന്ധിമസം നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
34 CFR §300.152
കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി; മന്ധിനന്ധിമസം നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ [Office of Special Education (OSE)] വഴന്ധി MDE
അതന്ധിൻടറ നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ നടപടന്ധികകമങ്ങളന്ധിലസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരകങ്ങൾകക്ഷായന്ധി
കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസ ടചെയസതതന്ധിനസുനശ്രഷസം 60 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങളസുടട കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി ടകക്ഷാടസുകസുസം:
1. MDE അനനജ്വഷണസം അതകക്ഷാവശ്രകമക്ഷാടണനസ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിചക്ഷാലസസജ്വതകന്ത്രവസുസം നനരന്ധിടസുളതസുമക്ഷായ
അനനജ്വഷണസം നടതസുവക്ഷാൻ;
2. പരക്ഷാതന്ധി ടകക്ഷാടസുതയക്ഷാൾകസ കസൂടസുതലസ വന്ധിവരങ്ങൾ നരഖക്ഷാമസൂലമക്ഷാനയക്ഷാ വക്ഷാടമക്ഷാഴന്ധിയക്ഷാനയക്ഷാ
പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല ആനരക്ഷാപണങ്ങടളകസുറന്ധിചസ കസൂടസുതലസവന്ധിവരങ്ങൾ സമർപ്പന്ധികസുവക്ഷാനസുള
അവസരസം ലഭന്ധികസുവക്ഷാൻ;
3. സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മറസു ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ പരക്ഷാതന്ധിയസ ഏറവസുസം കസുറഞതസ
കപതന്ധികരന്ധികക്ഷാനസുള സമയസം ടകക്ഷാടസുകസുക: (a) ഏജൻസന്ധിയസുടട ഹന്ധിതകപകക്ഷാരസം പരക്ഷാതന്ധി
പരന്ധിഹരന്ധികക്ഷാനസുള നന്ധിർനദ്ദേശ്രസം മസുനനക്ഷാടസ ടവയക്ഷാസം; (b) പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസ ടചെയസത രകന്ധിതക്ഷാവസുസം
ഏജൻസന്ധിയസുസം തമന്ധിലസ മദ്ധകസ്ഥതയസ സമതന്ധികസുവക്ഷാൻ അവസരസം ടകക്ഷാടസുകസുക;

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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4. നന്ധിർണ്ണക്ഷായകമക്ഷായ വന്ധിവരങ്ങടളലക്ഷാസം വന്ധിലയന്ധിരസുതസുവക്ഷാനസുസം സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ പബന്ധികസ
ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള ആവശ്രകകതകൾ നടപ്പന്ധിലക്ഷാകസുനതന്ധിലസ
വട്ടീഴസചെ വരസുതന്ധിയന്ധിടസുനണക്ഷാ എനസ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധികസുവക്ഷാൻ; കസൂടക്ഷാടത
5. (a) കടണതന്ധിയ വസസുതകളസുസം നന്ധിഗമനങ്ങളസുസം (b) MDE യസുടട അന്ത്രന്ധിമതട്ടീരസുമക്ഷാനതന്ധിൻടറ
കക്ഷാരണങ്ങളസുമസുൾപ്പടട പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസുള ഓനരക്ഷാ ആനരക്ഷാപണതന്ധിനസുമസുള എഴസുതടപ്പട
മറസുപടന്ധി പരക്ഷാതന്ധികക്ഷാരനസ ലഭകമക്ഷാകസുവക്ഷാൻ.
കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി നട്ടീടന്ധിടവയലസ; അന്ത്രന്ധിമതട്ടീർപ്പസ; നടപ്പന്ധിലക്ഷാകലസ
മസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിച MDE യസുടട നടപടന്ധികകമങ്ങളന്ധിലസഉറപ്പക്ഷായസുസം:
1. ഇനന്ധി ടകക്ഷാടസുകസുന കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാലസ മക്ഷാകതസം 60-കലണർ ദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസനന്ധിനസ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി
നട്ടീടക്ഷാനനസുമതന്ധി നലസകക്ഷാസം: (a) നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻരസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പടസ അസക്ഷാധക്ഷാരണമക്ഷായ
സക്ഷാഹചെരകങ്ങൾ നന്ധിലനന്ധിലസകസുനസു; അടലങന്ധിലസ(b) രകന്ധിതക്ഷാവസുസം ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ സസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ തമന്ധിലസപരസസപരധക്ഷാരണനയക്ഷാടട മദ്ധകസ്ഥതയന്ധിലസൂടട കപശ്രസനസം
പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി സമയസം നട്ടീടക്ഷാസം.
2. സക്ഷാനങതന്ധിക സഹക്ഷായകപവർതനങ്ങൾ; ഉടമടന്ധികൾ പരന്ധിഹക്ഷാരതന്ധിനക്ഷായന്ധി നവണ
കപതന്ധിവന്ധിധന്ധികൾ എനന്ധിവ ഉൾപ്പടടയസുള നടപടന്ധികകമങ്ങൾ ആവശ്രകടമങന്ധിലസ MDE യസുടട
അന്ത്രന്ധിമതട്ടീർപ്പന്ധിൻടറ ഫലകപദമക്ഷായ നടതന്ധിപ്പന്ധിനക്ഷായന്ധി ഒപ്പസം നചെർകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസുസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലസുസം
മസുറകപകക്ഷാരരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുന വന്ധിധസം എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസ ടകക്ഷാടസുത നപക്ഷാടല
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസുസം വന്ധിനധയമക്ഷാവസുന ഒരസു എഴസുതടപ്പട നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ
ലഭന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസഅടലങന്ധിലസനസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറന്ധിലസഒനന്ധിലധന്ധികസം വന്ധിഷയങ്ങളസുസം അതന്ധിലസഒനനക്ഷാ
അതന്ധിലധന്ധികനമക്ഷാ അതരസം വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ ഭക്ഷാഗമക്ഷാടണങന്ധിലസ വക്ഷാദസം കഴന്ധിയസുനതസുവടര
നസ്റ്റേറസ, നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻനറക്ഷാ നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറന്ധിൻടറ ഭക്ഷാഗമക്ഷായ കപസസുതഭക്ഷാഗനമക്ഷാ
മക്ഷാറന്ധിടവനയണതക്ഷാണസ. മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദതന്ധിൻടറ ഭക്ഷാഗമലക്ഷാത നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറന്ധിൻടറ
ഏടതക്ഷാരസു കക്ഷാരകവസുസം മസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധികസുസം നടപടന്ധികൾകസുസം വന്ധിനധയമക്ഷായന്ധി
പരന്ധിഹരന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിലസഒനര കകന്ധികൾ തമന്ധിലസ(നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം) മസുൻപസ
തട്ടീർപ്പക്ഷായ കക്ഷാരകസം നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറന്ധിലസവരന്ധികയക്ഷാടണങന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം
നകൾകലന്ധിൻടറ തട്ടീർപ്പക്ഷായന്ധിരന്ധിയസുസം നന്ധിലനന്ധിലസകസുക, പരക്ഷാതന്ധികക്ഷാരടന ഈ കക്ഷാരകസം MDE
അറന്ധിയന്ധിനകണതസുമക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദതന്ധിടല തട്ടീർപ്പസ നടപ്പക്ഷാകസുവക്ഷാൻ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ
പരക്ഷാജയടപ്പടസുനസു എനക്ഷാനരക്ഷാപന്ധിചസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസ MDE പരന്ധിഹക്ഷാരസം കക്ഷാനണണതക്ഷാണസ.

നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസടചെയ്യെസുന വന്ധിധസം
34 CFR §300.153
മസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിച നടപടന്ധികൾ കപകക്ഷാരസം ഒരസു വകകന്ധിനയക്ഷാ സ്ഥക്ഷാപനതന്ധിനനക്ഷാ ഒപ്പന്ധിടസ എഴസുതന്ധിയ
പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറന്ധിലസഉൾടകക്ഷാളന്ധിനകണവ:
1. സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മറസു ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ ടകക്ഷാടതന്ധിടസുള കക്ഷാരകങ്ങൾ ലസംഘന്ധിചസുടവനസ
കക്ഷാണന്ധികസുന ഒരസു കപസക്ഷാവന:
a. കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നന്ധിയമങ്ങളന്ധിനലടതങന്ധിടല
ഏടതങന്ധിലസുസം നന്ധിലവന്ധിലസുള വകവസ്ഥകൾ;
b. 976 PA 451, MCL 380.1 et seq, അതസ കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പദ്ധതന്ധിനയയസുസം
ബനടപ്പട നസവനങ്ങനളയസുസം കസുറന്ധിചക്ഷായതസുടകക്ഷാണസ;
c. 20 U.S.C., അധകക്ഷായസം 33, §1400 ഒപ്പസം തക്ഷാടഴ. 2004 ടല ബവകലകമസുള
വകകന്ധികളസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനന്ധിയമസം നന്ധിയമസം നടപ്പന്ധിലക്ഷാകസുവക്ഷാനസുണക്ഷായ
കകമട്ടീകരണങ്ങൾ, 34 C.F.R.. ഭക്ഷാഗസം 300, and 34 C.F.R. ഭക്ഷാഗസം 303 കപസക്ഷാവന
അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനമക്ഷാകന്ധിയ കക്ഷാരണങ്ങൾ;
d. ഒരസു ഇൻറർമട്ടീപ്ഡേന്ധിയറസ സസൂൾ ജന്ധിലക്ഷാപദ്ധതന്ധി;
e. ഒരസു വകകന്ധിഗത വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പദ്ധതന്ധിയസുടട ടട്ടീസം റന്ധിനപ്പക്ഷാർടസ, വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ
ഓഫട്ടീസസ തട്ടീർപ്പസ അടലങന്ധിലകസ പനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനതനയക്ഷാ
അനസുബനനസവനങ്ങനളനയക്ഷാ സസംബനന്ധിച നകക്ഷാടതന്ധിവന്ധിധന്ധി; അടലങന്ധിലസ
f.

IDEA യസുടട കട്ടീഴന്ധിലസുള ഫണന്ധിനസു നവണന്ധിയസുള നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ അനപക.

2.

പരക്ഷാതന്ധികക്ഷാരനസുനവണന്ധിയസുള ഒപ്പസുസം ബനടപ്പടക്ഷാനസുള വന്ധിവരങ്ങളസുസം; കസൂടക്ഷാടത

3.

ആനരക്ഷാപന്ധികസുന ലസംഘനങ്ങൾ ഒരസു കസുടന്ധിടയ സസംബനന്ധിചതക്ഷാടണങന്ധിലസ:
a.

കസുടന്ധിയസുടട നപരസുസം കസുടന്ധിയസുടട വക്ഷാസസ്ഥലതന്ധിൻടറ വന്ധിലക്ഷാസവസുസം;

b.

കസുടന്ധി പഠന്ധികസുന സസൂളന്ധിൻടറ നപരസ;

c.

വട്ടീടന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധിനയക്ഷാ യസുവക്ഷാനവക്ഷാ ആടണങന്ധിലസകസുടന്ധിടയപ്പറന്ധിയസുള ലഭകമക്ഷായ
വന്ധിലക്ഷാസതന്ധിൻടറ വന്ധിവരങ്ങളസുസം കസുടന്ധി പഠന്ധികസുന സസൂളന്ധിൻടറ നപരസുസം;

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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d.

കസുടന്ധി നനരന്ധിടസുന കപശ്രനങ്ങളസുടട സജ്വഭക്ഷാവടതപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിശ്രദട്ടീകരണവസുസം
കസുടന്ധിടയ സസംബനന്ധിച വസസുതകളസുസം; കസൂടക്ഷാടത

e.

പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസ ടചെയ്യെസുന സമയടതങന്ധിലസുസം ഫയലസ ടചെയ്യെസുന കകന്ധിയസ
അറന്ധിവസുളതസുസം ലഭകവസുമക്ഷായ കസുടന്ധിയസുടട കപശ്രനതന്ധിനസുള കപതന്ധിവന്ധിധന്ധിസക്ഷാധകത.

MDE നയക്ഷാ ISD നയക്ഷാ പരക്ഷാതന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധികസുന സമയതന്ധിനസുസം ഒരസു വർഷതന്ധിനസുളന്ധിലസനടന
ലസംഘനടമങന്ധിലസുസം പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസഉനയന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം.
നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസടചെയ്യെസുന വകകന്ധി പരക്ഷാതന്ധിയസുടട പകർപ്പസ കസുടന്ധിയസുടട കക്ഷാരകസം നനക്ഷാകസുന
സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ ടപക്ഷാതസു ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ OSE യസ പരക്ഷാതന്ധി അയയസുനതന്ധിടനക്ഷാപ്പസം തടന
അയനയണതക്ഷാണസ.
നസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിനസ സഹക്ഷായകമക്ഷായന്ധി MDE ഒരസു മക്ഷാതതൃകക്ഷാനഫക്ഷാറസം
തയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയന്ധിടസുണസ. മക്ഷാതതൃകക്ഷാ നഫക്ഷാറസം OSE ടവബസബസറസ ലഭകമക്ഷാണസ
(www.michigan.gov/specialeducation). നന്ധിങ്ങൾകസ മക്ഷാതതൃകക്ഷാനഫക്ഷാറസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധിനകണ
ആവശ്രകമന്ധില. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം, പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസനസ്റ്റേറസ കസംപ്ലയന്ധിൻറസ ഫയലസ ടചെയ്യെക്ഷാനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായ എലക്ഷാ
അവശ്രക വന്ധിവരങ്ങളസുസം അടങ്ങന്ധിയന്ധിരന്ധികണസം. (മസുകളന്ധിടല 1-4 നനക്ഷാകസുക.)

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുടട നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുന വന്ധിധസം
34 CFR §300.507
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
നന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ FAPE നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ നലസകസുനതസുമക്ഷാനയക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സ്ഥക്ഷാനനന്ധിർണ്ണയനമക്ഷാ പസുനർമസൂലകനന്ധിർണ്ണയനമക്ഷാ, തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസനരഖയന്ധിടല മക്ഷാറനമക്ഷാ
സസംബനന്ധിച ഏടതക്ഷാരസു അഭന്ധികപക്ഷായനമക്ഷാ നന്ധിരസന്ധികനലക്ഷാ സസംബനന്ധിച കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസആനരക്ഷാപന്ധിചന്ധിരന്ധികസുന ലസംഘനസം നന്ധിങ്ങളസുനടനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ
ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ അറന്ധിവന്ധിലസരണസുവർഷതന്ധിനസുളലസനടനന്ധിടസുളതക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാലസനന്ധിങ്ങൾകസ മസുകളന്ധിലസപറഞ
കക്ഷാലയളവന്ധിനസുളന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെക്ഷാൻ സക്ഷാധന്ധിചന്ധിലടയങന്ധിലസസമയപരന്ധിധന്ധി
ബക്ഷാധകമക്ഷായന്ധിരന്ധികന്ധില:
1. സസൂൾ ജന്ധില കതൃതകമക്ഷായന്ധി പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസപറഞ കക്ഷാരകങ്ങൾ പരന്ധിഹരന്ധിചസുടവനസ
ടതറന്ധിദ്ധരന്ധിപ്പന്ധിചസു; അടലങന്ധിലസ
2. IDEA പക്ഷാർടസ B യസുസം പക്ഷാർടസ C യസുസം കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾകസ ളഭന്ധിനകണ വന്ധിവരങ്ങൾ നന്ധിങ്ങൾകസ
തരക്ഷാതന്ധിരസുനസു.
രകന്ധിതക്ഷാകൾകസുള വന്ധിവരങ്ങൾ
നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസതക്ഷാനലക്ഷാ വന്ധിവരങ്ങൾകക്ഷായന്ധി
അനപകന്ധിചക്ഷാനലക്ഷാ സ്ഥലതസ ലഭകമക്ഷായ ടസസൌജനകനമക്ഷാ ടചെലവസുകസുറഞനതക്ഷാ ആയ
നന്ധിയമനസവനങ്ങനളയസുസം മറസ അനസുബന നസവനങ്ങടളപ്പറന്ധിയസുസം നന്ധിങ്ങടള അറന്ധിയന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി
34 CFR §300.508
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
ഒരസു വക്ഷാദസം നകൾകലസആവശ്രകടപ്പടസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ(അടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുനടനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ അനറക്ഷാണന്ധി) MDE യന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള
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പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസതസ പകർപ്പസ മനറ കകന്ധിയസ ബകമക്ഷാനറണതക്ഷാണസ. പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസതക്ഷാടഴപ്പറയസുന
കക്ഷാരകങ്ങളസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികസുകയസുസം രഹസകമക്ഷായന്ധി സസൂകന്ധികസുകയസുസം ടചെനയ്യെണതക്ഷാണസ.
പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല ഉളടകസം
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസഉറപ്പക്ഷായസുസം ഉണക്ഷായന്ധിരന്ധിനകണവ:
1. കസുടന്ധിയസുടട നപരസ;
2. കസുടന്ധി തക്ഷാമസന്ധികസുന സ്ഥലതന്ധിൻടറ വന്ധിലക്ഷാസസം;
3. കസുടന്ധിയസുടട സസൂളന്ധിൻടറ നപരസ;
4. കസുടന്ധി വട്ടീടന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധിനയക്ഷാ യസുവക്ഷാനവക്ഷാ ആടണങന്ധിലസകസുടന്ധിടയ ബനടപ്പടക്ഷാനസുള
വന്ധിലക്ഷാസവസുസം കസുടന്ധിയസുടട സസൂളന്ധിൻടറ നപരസുസം;
5. കസുടന്ധി നനരന്ധിടസുന കപശ്രനങ്ങളസുടട സജ്വഭക്ഷാവടതപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിശ്രദട്ടീകരണവസുസം കസുടന്ധിടയ
സസംബനന്ധിച വസസുതകളസുസം; കസൂടക്ഷാടത
6. പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുന സമയടതങന്ധിലസുസം, ഫയലസടചെയ്യെസുന കകന്ധിയസ അറന്ധിവസുളതസുസം
ലഭകവസുമക്ഷായ, കസുടന്ധിയസുടട കപശ്രനതന്ധിനസുള കപതന്ധിവന്ധിധന്ധി സക്ഷാധകത.
മസുറകപക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലവ
സ ക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസു മസുമസ ആവശ്രകമസുള നനക്ഷാടട്ടീസസ
മസുകളന്ധിലസപറഞ വന്ധിവരങ്ങളസുൾടപ്പടസുതന്ധി ശ്രരന്ധിയക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ(അടലങന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങളസുനടനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ
അനറക്ഷാർണന്ധി) ഫയലസടചെയസതക്ഷാലലക്ഷാടത മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലസനന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ സസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ ലഭന്ധികസുനതല. MDE യസുസം മനറ കകന്ധിയസുസം പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധികസുനമക്ഷാഴക്ഷാണസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി ശ്രരന്ധിയക്ഷായന്ധി ഫയലസടചെയ്യെടപ്പടസുനതസ.
പരക്ഷാതന്ധിയസുടട കക്ഷാരകകമത
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി മസുനനക്ഷാടസ നട്ടീങ്ങണടമങന്ധിലസഅതസ കക്ഷാരകകമമക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം. കകന്ധിയസ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധികസുകയസുസം(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) ALJ നയയസുസം
എതന്ധിർകകന്ധിനയയസുസം പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധിചസ 15 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസ നരഖക്ഷാമസൂലസം
അറന്ധിയന്ധികസുകയസുസം പരക്ഷാതന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധികസുന കകന്ധി മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി മസുകളന്ധിലന്ധിലസടകക്ഷാടസുത
ആവശ്രകകതകൾ പക്ഷാലന്ധികസുനസു എനസുസം ഉറപ്പക്ഷായക്ഷാലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി
കക്ഷാരകകമടമനസ(ഉളടകതന്ധിലമ
സ സുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത ആവശ്രകകതകൾ പക്ഷാലന്ധികസുന പകസം)
കരസുതക്ഷാസം.
കപസക്ഷാവന സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ അഞസ കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസസജ്വട്ടീകരന്ധികസുന കകന്ധി(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി അപരകക്ഷാപസതമക്ഷാടണനസ കരസുതസുനന്ധിന പകസം
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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ALJ പരക്ഷാതന്ധി പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധിചസ മസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരകങ്ങൾ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധിച ഉറപ്പസു വരസുതന്ധി
നന്ധിങ്ങനളയസുസം സസൂൾ ജന്ധിലനയയസുസം എകതയസുസം ടപടടനസ നരഖക്ഷാമസൂലസം അറന്ധിയന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
പരക്ഷാതന്ധിയസുടട നഭദഗതന്ധി
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുകസുന കക്ഷാരണങ്ങൾ ടകക്ഷാണസ മക്ഷാകതസം നന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ
പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസമക്ഷാറങ്ങൾ വരസുതക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. മനറ കകന്ധി മക്ഷാറങ്ങൾ നരഖക്ഷാമസൂലസം അനസുവദന്ധികസുകയസുസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി തക്ഷാടഴ
ടകക്ഷാടസുത നപക്ഷാടല കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയന്ധിലസൂടട പരന്ധിഹരന്ധികക്ഷാനസുള
അവസരടമക്ഷാരസുകസുകസുസം ടചെയസതക്ഷാലസ; അടലങന്ധിലസ
2. മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസവക്ഷാദസം നകൾകസുനതന്ധിനസ അഞസ ദന്ധിവസടമങന്ധിലസുസം മസുമസ ALJ
മക്ഷാറങ്ങൾകസ അനസുമതന്ധി നലസനകണതക്ഷാണസ.
പരക്ഷാതന്ധി നലസകസുന കകന്ധി(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസമക്ഷാറസം
വരസുതസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസകക്ഷാരണസം കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുള സമയകകമവസുസം(പരക്ഷാതന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ 15
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസ) പരന്ധിഹക്ഷാരതന്ധിനസുള സമയപരന്ധിധന്ധിയസുസം(പരക്ഷാതന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ 30 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസ)നഭദഗതന്ധി വരസുതന്ധിയ പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസത ദന്ധിവസസം ടതക്ഷാടസ വട്ടീണസുസം
തസുടങ്ങസുനതക്ഷാണസ.
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിനയക്ഷാടസുള സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട കപതന്ധികരണസം
മസുൻകസൂർ നനക്ഷാടട്ടീസസ എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുനപക്ഷാടല സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിങ്ങളസുടട
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല കക്ഷാരണടതപ്പറന്ധി മസുൻകസൂർ നനക്ഷാടട്ടീസസ അയചന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ, പരക്ഷാതന്ധി
സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ 10 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസതക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരകങ്ങളസുൾപ്പടട ഒരസു
കപതന്ധികരണസം നന്ധിങ്ങൾകസ അയചന്ധിരന്ധിനകണതക്ഷാണസ:
1. എന്ത്രസുടകക്ഷാണക്ഷാണസ പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസആനരക്ഷാപന്ധിചന്ധിരന്ധികസുന കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസമതന്ധിയക്ഷായ തട്ടീരസുമക്ഷാനസം
എടസുകക്ഷാതന്ധിരസുനതസ എനതന്ധിടനപ്പറന്ധിയസുള വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം;
2. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട IEP ടട്ടീസം പരന്ധിഗണന്ധിചന്ധിരസുന മറസു മക്ഷാർഗ്ഗങ്ങടളപ്പറന്ധിയസുള
വന്ധിശ്രദട്ടീകരണവസുസം നന്ധിങ്ങൾ അതസ നന്ധിരസന്ധികക്ഷാനസുണക്ഷായ കക്ഷാരണവസുസം;
3. സസൂൾ ജന്ധില അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനമക്ഷായന്ധി മസുനനക്ഷാടസ ടവചനതക്ഷാ നന്ധിരസന്ധിചനതക്ഷാ ആയ കപവതൃതന്ധിയസുടട
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയകപകകന്ധിയ, ടറനകക്ഷാർപ്ഡേസ, അടലങന്ധിലസ
സ സൂൾ റന്ധിനപ്പക്ഷാർടസ എനന്ധിവയസുടട
വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം;
4. സസൂൾ ജന്ധില മസുനനക്ഷാടസ ടവയക്ഷാനനക്ഷാ നന്ധിരസന്ധികക്ഷാനനക്ഷാ കക്ഷാരണമക്ഷായതന്ധിലകസ പധക്ഷാനടപ്പട മറസു
കക്ഷാരകങ്ങളസുടട വന്ധിശ്രദട്ടീകരണസം.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മസുകളന്ധിടല 1-4 വടരയസുള വന്ധിവരങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസ നന്ധിങ്ങളസുടട പരക്ഷാതന്ധി
അപരകക്ഷാപസതമക്ഷാടണനസ ടതളന്ധിയന്ധികസുനതന്ധിനസ തടസമക്ഷാവന്ധില.
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിനയക്ഷാടസുള മനറ കകന്ധിയസുടട കപതന്ധികരണസം
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിനയക്ഷാടസുള സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട കപതന്ധികരണസം എന
തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസുളതസുനപക്ഷാടലയലക്ഷാടത, ഒരസു മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധികസുന കകന്ധി
പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധിചസ 10 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസപരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല ഓനരക്ഷാ കക്ഷാരകങ്ങടളയസുസം
വകകമക്ഷായന്ധി പരന്ധിഗണന്ധികസുന രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസുള ഒരസു കപതന്ധികരണസം അയയണസം.

മക്ഷാതതൃകക്ഷാ നഫക്ഷാറങ്ങൾ
34 CFR §300.509
MDE മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി ഒരസു മക്ഷാതതൃകക്ഷാ നഫക്ഷാറസം നന്ധിങ്ങടള
സഹക്ഷായന്ധികക്ഷാൻ തയ്യെക്ഷാറക്ഷാകന്ധിയന്ധിടസുണസ. നന്ധിങ്ങൾ MDE മക്ഷാതതൃകക്ഷാനഫക്ഷാറസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധിനകണ
ആവശ്രകമന്ധില. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസആവശ്രകമക്ഷായ വന്ധിവരങ്ങടളലക്ഷാസം
ഉണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം. മക്ഷാതതൃകക്ഷാ നഫക്ഷാറസം OSE ടവബസബസറസ ലസലഭകമക്ഷാണസ
(www.michigan.gov/specialeducation)
(കശ്രദ്ധയസ നമക്ഷാപ്ഡേലസനഫക്ഷാസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധിചതസുടകക്ഷാണസ മനറ കകന്ധി പരക്ഷാതന്ധിയസുടട കക്ഷാരകകമതടയ
നചെക്ഷാദകസം ടചെയസതക്ഷാലസുസം ALJ പരക്ഷാതന്ധി കക്ഷാരകകമമക്ഷായന്ധി കണകക്ഷാകസുടമനസ ഉറപ്പസുനലസകസുനന്ധില.

മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുസം വക്ഷാദസം നകൾകലസുസം നടനസുടകക്ഷാണന്ധിരന്ധികസുനമക്ഷാൾ കസുടന്ധിയസുടട
സ്ഥക്ഷാനസം
34 CFR §300.518
ബവകലകമസുള കസുടന്ധികടള അചടകസം ശ്രട്ടീലന്ധിപ്പന്ധികസുനമക്ഷാൾ എന
തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിനലതസുനപക്ഷാടലയസുള കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിടലക്ഷാഴന്ധിടക MDE യസുടട അടസുതസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുകയസുസം മനറ കകന്ധി പരക്ഷാതന്ധി സജ്വട്ടീകരന്ധികസുകയസുസം ടചെയസതസ
കഴന്ധിഞക്ഷാലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി കസുടന്ധിയസുടട നന്ധിലവന്ധിടല വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസ്ഥന്ധിതന്ധിയന്ധിലസതടന പരന്ധിഹക്ഷാര
കപകകന്ധിയ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധിയന്ധിലസതടന തസുടനരണതക്ഷാണസ. കസൂടക്ഷാടത നന്ധിങ്ങളസുസം നസ്റ്റേനറക്ഷാ അടലങന്ധിലസസസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ മറസു തരതന്ധിലസസമതന്ധികക്ഷാത പകസം നന്ധിഷസപകമക്ഷായ വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ
സമയനതക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധി നടപടന്ധികളസുടട സമയതസുസം അങ്ങന്ധിടന തടന തസുടനരണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസപബന്ധികസ സസൂളന്ധിനലയസുള അനപകയസുസം
അടങ്ങന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി നന്ധിങ്ങളസുടട അനസുവക്ഷാദനതക്ഷാടസുകസൂടന്ധി ടറഗസുലർ പബന്ധികസ സസൂൾ
നടപടന്ധികൾ തട്ടീരസുനതസുവടര നചെനരണതക്ഷാണസ.
നകപക്ഷാകഗക്ഷാമന്ധിലആ
സ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസനന്ധിലവന്ധിലസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ C കപകക്ഷാരമസുള നസവനങ്ങൾ
ലഭന്ധിചസുടകക്ഷാണന്ധിരന്ധികസുനതസുസം കസുടന്ധിയസ മസൂനസ വയസക്ഷായതന്ധിനക്ഷാലസ, പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള
കപക്ഷാരസംഭനസവനങ്ങളന്ധിനലയസ മക്ഷാറസുനതന്ധിനക്ഷായസുള ഒരസു അനപക ഉൾടകക്ഷാളസുനസുടവങന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധില
തസുടർനസുസം പക്ഷാർടസ C കപകക്ഷാരമസുള നസവനങ്ങൾ നലസനകണ ആവശ്രകമന്ധില. IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B
കപകക്ഷാരമസുള നസവനങ്ങൾ കസുടന്ധിയസ അർഹമക്ഷാടണനസ കടണതസുകയസുസം നന്ധിങ്ങൾ കസുടന്ധിയസ
കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുസം ആദകമക്ഷായന്ധി അനസുമതന്ധി നലസകസുകയസുസം
ടചെയസതക്ഷാലസനടപടന്ധികളസുടട ഫലതന്ധിനസു കക്ഷാകക്ഷാടത കസുടന്ധിയസ തർകസം ഇലക്ഷാത(നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ
ജന്ധിലയസുസം ടപക്ഷാതസുവന്ധിലസസമതന്ധിച) കപനതകകവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം മറസ ആനസുകസൂലകങ്ങളസുസം കസുടന്ധിയസ
നലസനകണതക്ഷാണസ.

നന്ധിർണ്ണയ കപകകന്ധിയ
34 CFR §300.510
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെസ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങടളപ്പറന്ധി വകകമക്ഷായ ധക്ഷാരണയസുള IEP ടട്ടീമന്ധിടല
ടമമർമക്ഷാനരക്ഷാ ടമമനറക്ഷാ, നന്ധിങ്ങൾ എനന്ധിവരസുൾപ്പടട സസൂൾ ജന്ധില ഒരസു കക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ ഒരസുനകണതക്ഷാണസ. MDE യന്ധിലസപരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസതതന്ധിനസുസം സസൂൾ ജന്ധില
അതസ സജ്വട്ടീകരന്ധിചതന്ധിനസുസം നശ്രഷസം 15 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധില കക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ ഒരസുനകണതക്ഷാണസ. കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ
നടതന്ധിയതന്ധിനസുനശ്രഷസം മക്ഷാകതനമ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസവക്ഷാദസം നകൾകലസതസുടങ്ങസുകയസുളസൂ.
കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയന്ധിലസ:
1. സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട ഭക്ഷാഗതസുനന്ധിനസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങടളടസുകസുവക്ഷാൻ അധന്ധികക്ഷാരമസുള ഒരസു
കപതന്ധിനന്ധിധന്ധി ഉണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം; കസൂടക്ഷാടത
2. നന്ധിങ്ങൾ ഒരസു വകട്ടീലന്ധിടന കസൂടട കസൂടക്ഷാത പകസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം വകട്ടീലന്ധിടന കസൂടക്ഷാൻ
പക്ഷാടസുളതല.
നന്ധിങ്ങളസുസം നന്ധിങ്ങലസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികസുനതസ കപകക്ഷാരമസുള IEP ടമമർമക്ഷാർ.
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ഈ കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുടട ഉനദ്ദേശ്രസം നന്ധിങ്ങളസുടട പരക്ഷാതന്ധിയസുസം അതന്ധിൻടറ അടന്ധിസ്ഥക്ഷാന കക്ഷാരണങ്ങളസുസം
ചെർച ടചെയ്യെസുകയസുസം അതസു വഴന്ധി സസൂൾ ജന്ധിലയസ പരക്ഷാതന്ധി പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിനസുള
അവസരടമക്ഷാരസുകലസുമക്ഷാണസ.
തക്ഷാടഴപ്പറയസുന കക്ഷാരണങ്ങൾ ടകക്ഷാണസ കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നവടണനസ
ടവയക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
1. നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം നരഖക്ഷാമസൂലസം കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നവടണനസ ടവയസുകയക്ഷാടണങന്ധില;സ
അടലങന്ധിലസ
2. മദ്ധകസ്ഥസം എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുനപക്ഷാടല നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം
മദ്ധകസ്ഥതയസ സമതന്ധിചക്ഷാലസ.
നന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി
നന്ധിങ്ങൾകസ സസംതതൃപസതന്ധി നലസകസുന വന്ധിധതന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധിചസ 30 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസ(നന്ധിർണ്ണയ കപകകന്ധിയയസുടട കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി) മറസുപടന്ധി തനന്ധിടലങന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള
വക്ഷാദസം നകൾകലസനടകസുനന്ത്രക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.
നന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസുള 30 കലണർ ദന്ധിവസതന്ധിൻടറ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി അവസക്ഷാനന്ധികസുനമക്ഷാൾ 45
ദന്ധിവസതന്ധിൻടറ അന്ത്രന്ധിമവന്ധിധന്ധി കപസക്ഷാവന്ധികസുനതന്ധിനസുള കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി തസുടങ്ങസുനതക്ഷാണസ. 30
ദന്ധിവസസതന്ധിൻടറ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധിയന്ധിലസതക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കപകക്ഷാരമസുള വകവസ്ഥകനളക്ഷാടട ഇളവസുകൾ
വരസുതക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം പരസസപരസമതനതക്ഷാടട നന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി
തളന്ധികളയസുകനയക്ഷാ മദ്ധഅയസ്ഥസം ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുകനയക്ഷാ അടലങന്ധിലക
സ ക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസ നന്ധിങ്ങൾകസ ഹക്ഷാജരക്ഷാവക്ഷാൻ പറക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകനയക്ഷാ
ടചെയസതക്ഷാലസനന്ധിർണ്ണയകപകകന്ധിയയസുനടയസുസം നന്ധിങ്ങൾ ഹക്ഷാജരക്ഷാവസുനതസുവടര വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻനറയസുസം
കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി നട്ടീളസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.
യസുകമക്ഷായയ കശ്രമങ്ങൾകസുസം അവ നരഖടപ്പടസുതന്ധിയതന്ധിനസുസം നശ്രഷസം സസൂൾ ജന്ധിലയസ നന്ധിങ്ങളസുടട
സക്ഷാനന്ധിദ്ധകസം കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധിസകക്ഷാഴസചെയന്ധിലസഉറപ്പസു വരസുതസുവക്ഷാൻ സക്ഷാധന്ധിചന്ധിടലങന്ധിലസസസൂൾ
ജന്ധിലയസ 30 ദന്ധിവസടത നന്ധിർണ്ണയ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധിയസ നശ്രഷസം ഒരസു ALJ നയക്ഷാടസ നന്ധിങ്ങളസുടട മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി റദ്ദേസു ടചെയ്യെസുവക്ഷാൻ അനപകന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. അതരസം കശ്രമങ്ങളസുടട
നരഖടപ്പടസുതലന്ധിലസതക്ഷാടഴ ടകക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരസം പരസസപരസം സമതന്ധികസുന ഒരസു സ്ഥലതസുസം
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സമയതസുസം ടവചസ കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നടതസുവക്ഷാൻ സസൂൾ ജന്ധില നടതന്ധിയ കശ്രമങ്ങളസുടട നരഖകൾ
ഉണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
1. നടതന്ധിയനതക്ഷാ കശ്രമന്ധിചനതക്ഷാ ആയ ടടലന്ധിനഫക്ഷാണസനകക്ഷാളസുകളസുടടയസുസം ആ നകക്ഷാളസുകളസുടട
പരന്ധിണന്ധിതഫലങ്ങളസുസം;
2. നന്ധിങ്ങൾകയചതസുസം മറസുപടന്ധികളസുസം ആയ കതന്ധിടപക്ഷാടസുകളസുടട പകർപ്പസ; കസൂടക്ഷാടത
3. നന്ധിങ്ങളസുടട വക്ഷാസസ്ഥലനതനയക്ഷാ നജക്ഷാലന്ധിസ്ഥലനതനയക്ഷാ നടതന്ധിയ സന്ദർശ്രനങ്ങളസുടട
നരഖകളസുസം ആ സന്ദർശ്രനങ്ങളസുടട പരന്ധിണതഫലങ്ങളസുസം.
നന്ധിങ്ങളസുടട മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയസുടട നനക്ഷാടട്ടീസസ സജ്വട്ടീകരന്ധിചസ 15 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസകക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നടതസുവക്ഷാൻ സസൂൾ ജന്ധിലയസ സക്ഷാധന്ധികക്ഷാടത
വരന്ധികയക്ഷാടണങന്ധിലസഅടലങന്ധിലക
സ ക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയന്ധിലസപടങടസുകസുവക്ഷാൻ
സക്ഷാധന്ധികക്ഷാടത വരന്ധികയക്ഷാടണങന്ധിലസ 45 കലണർ ദന്ധിവസടത മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം
നകൾകലസസമയകകമസം തസുടങ്ങസുവക്ഷാനക്ഷായന്ധി ALJ നയക്ഷാടസ അനപകന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
30 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങളസുടട സമയകകമതന്ധിലന
സ ലസകസുന ഇളവസുകൾ
നന്ധിങ്ങളസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നരഖക്ഷാമസൂലസം
ഉനപകന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ 45 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങളസുടട
സമയകകമസം അടസുത ദന്ധിവസസം മസുതലസതസുടങ്ങസുനതക്ഷാണസ.
മദ്ധകസ്ഥതയസുടട ആരസംഭതന്ധിനലക്ഷാ കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസ നശ്രഷനമക്ഷാ 30 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങളസുടട സമയപരന്ധിധന്ധി അവസക്ഷാനന്ധികസുനതന്ധിനസുമസുമസ നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം ഒതസുതട്ടീർപ്പസ
സക്ഷാദ്ധകമല എനസ നരഖക്ഷാമസൂലസം അരന്ധിയന്ധിചക്ഷാലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസുള 45 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങളസുടട സമയപരന്ധിധന്ധി അടസുത ദന്ധിവസസം മസുതലസതസുടങ്ങസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.
30 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങളസുടട നന്ധിർണ്ണയ സമയപരന്ധിധന്ധിയസുടട അവസക്ഷാനസം നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം
മദ്ധകസ്ഥത കപകകന്ധിയ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാൻ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിചക്ഷാലസഒതസുതട്ടീർപ്പക്ഷാവസുനതസുവടര മദ്ധകസ്ഥത
കപകകന്ധിയ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുവക്ഷാൻ നരഖക്ഷാമസൂലസം സമതന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ
നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ പന്ധിനട്ടീടസ മദ്ധകസ്ഥ കപകകന്ധിയയന്ധിലസനന്ധിനസ
പന്ധിൻമക്ഷാറസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ 45 കലണർ ദന്ധിവസടത
സമയകകമസം അടസുത ദന്ധിവസസം ടതക്ഷാടസ തസുടങ്ങസുനതക്ഷാണസ..

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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നരഖക്ഷാമസൂലമസുള ഒതസുതട്ടീർപ്പസ സമതന്ധിപകതസം
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയവസക്ഷാനസം തർകതന്ധിനസ പരന്ധിഹക്ഷാരസം
കടണതന്ധിയക്ഷാലസതക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത വന്ധിധസം നന്ധിയമപരമക്ഷായ സമതപകതസം സസൂൾ ജന്ധില
തയ്യെക്ഷാറക്ഷാനകണതക്ഷാണസ:
1. അതന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങൾ എടസുകക്ഷാനധന്ധികക്ഷാരമസുള കപതന്ധിനന്ധിധന്ധിയസുസം
ഒപ്പന്ധിനടണതക്ഷാണസ;
2. നകക്ഷാടതന്ധിയസുടട അധന്ധികക്ഷാരപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസുള ഏടതക്ഷാരസു നസ്റ്റേറന്ധിലസുസം(ഇതരസം നകസസുകളന്ധിലസവക്ഷാദസം
നകൾകക്ഷാനധന്ധികക്ഷാരമസുള നസ്റ്റേറസ നകക്ഷാടതന്ധി) യസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറസസന്ധിടല ജന്ധിലക്ഷാനകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിലസുസം
നടപ്പന്ധിലക്ഷാകക്ഷാവസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
സമതപകതസം പസുനരവനലക്ഷാകനസം നടതസുനതന്ധിനസുള സമയപരന്ധിധന്ധി
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുടട ഫലമക്ഷായന്ധി നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം
ഒതസുതട്ടീർപ്പന്ധിലസഎതസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം ഒപ്പന്ധിടതന്ധിനസുനശ്രഷസം 3 കപവതൃതന്ധി
ദന്ധിനങ്ങൾകകസം സമതന്ധിപകതസം റദ്ദേസു ടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധികളന്ധിടല വക്ഷാദസം നകൾകലസ
നന്ധിഷസപകമക്ഷായ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലസ
34 CFR §300.511
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
എനപ്പക്ഷാടഴക്ഷാടക ഒരസു മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുനസുനവക്ഷാ തർകതന്ധിനലർടപ്പട
നന്ധിങ്ങൾനകക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ നന്ധിഷസപകമക്ഷായ വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി,
നന്ധിർണ്ണയ കപകകന്ധിയ എനട്ടീ ഭക്ഷാഗങ്ങളന്ധിലസടകക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരസം അവസരസം ലഭന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
നന്ധിഷപകനക്ഷായ അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നലക്ഷാ ജപ്ഡേസജന്ധി
ഒരസു ALJ ഏറവസുസം കസുറഞതസ:
1. കസുടന്ധിയസുടട വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട MDE യന്ധിനലനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ
ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥനക്ഷായന്ധിരന്ധികറസുതസ. എങഅകന്ധിലസുസം ALJ ആയന്ധി നസവനമനസുഷസഠന്ധികസുനതന്ധിനസ
ഏജൻസന്ധി പണസം നലസകസുനതസു ടകക്ഷാണസുമക്ഷാകതസം ഒരസു വകകന്ധി ആ ഏജൻസന്ധിയസുടട
ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥനക്ഷാവണടമനന്ധില;
2. ALJ യസുടട വകകന്ധിപരനമക്ഷാ ഔനദകക്ഷാഗന്ധികനമക്ഷാ ആയ തക്ഷാലസപരകങ്ങൾ വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ
വസസുനന്ധിഷസഠതടയ ലസംഘന്ധികസുനതക്ഷാവരസുതസ;
3. IDEA യസുടട വകവസ്ഥകനളപ്പറന്ധിയസുസം IDEA ടയ സസംബനന്ധിച ടഫപ്ഡേറലസ, നസ്റ്റേറസ
ചെടങ്ങടളപ്പറന്ധിയസുസം നന്ധിയമ വകക്ഷാഖകക്ഷാനങ്ങടള സസംബനന്ധിചസുസം
പസൂർണ്ണനബക്ഷാദ്ധകമസുളയക്ഷാളക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം; കസൂടക്ഷാടത
4. വക്ഷാദസം നകൾകലസനടതസുവക്ഷാനസുസം തട്ടീർപ്പസുകൾ എടസുകസുവക്ഷാനസുസം എഴസുതക്ഷാനസുസം
നന്ധിയമകകമങ്ങളസുമക്ഷായന്ധി നന്ധിരന്ത്രരസം ഇടടപടക്ഷാനസുസം ഉള കഴന്ധിവസുകൾ ഉളയക്ഷാളക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
നസ്റ്റേറസ ഓഫട്ടീസസ ഓഫസ അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ ഹന്ധിയറന്ധിങസ ആൻറസ റസൂൾസസ [State Office of
Administrative Hearings and Rules (SOAHR)] നന്ധിയമന്ധികസുന നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ കപനതകക
സന്ധിവന്ധിലസസർവ്വട്ടീസസ ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥരക്ഷാണസ ALJ മക്ഷാർ. MDE (SOAHR വഴന്ധി) ALJ ആയന്ധി
നസവനമനസുഷസഠന്ധികസുനവരസുടട നയക്ഷാഗകതകളസുടട ഒരസു വന്ധിവരണസം ഉൾടകക്ഷാളസുന ലന്ധിസ്റ്റേസ
സസൂകന്ധികസുനതക്ഷാണസ.
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മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ വന്ധിഷയസം
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ അനപകന്ധികസുന കകന്ധി(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ)
എതന്ധിർകകന്ധി സമതന്ധികക്ഷാത പകസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസഉനയന്ധികക്ഷാത കക്ഷാരകങ്ങൾ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ സമയതസുസം ഉനയന്ധികസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.
വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ അനപകന്ധികസുനതന്ധിനസുള സമയകകമസം
പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസഉനയന്ധിച കക്ഷാരകടതപ്പറന്ധി നന്ധിങ്ങനലക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ അറന്ധിഞതന്ധിനസുനശ്രഷസം രണസു
വർഷതന്ധിനകസം നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെനയ്യെണതക്ഷാണസ.
സമയകകമതന്ധിനസുള ഇളവസുകൾ
തക്ഷാടഴപ്പറയസുന സമയകകമങ്ങളക്ഷാലസനന്ധിങ്ങൾകസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുവക്ഷാൻ
സക്ഷാധന്ധിചന്ധിടലങന്ധിലസമസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത സമയകകമസം ബക്ഷാധകമക്ഷായന്ധിരന്ധികയന്ധില:
1. നന്ധിങ്ങളസുടട പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസുനയന്ധിചന്ധിരന്ധികസുന ആനരക്ഷാപണങ്ങൾ പരന്ധിഹരന്ധിചസുടവനസ സസൂൾ ജന്ധില
വകകമക്ഷായസുസം ടതറന്ധിദ്ധരന്ധിപ്പന്ധിചസുടവങന്ധിലസ; അടലങന്ധിലസ
2. IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B നയക്ഷാ പക്ഷാർടസ C നയക്ഷാ കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾകസ ലഭന്ധിനകണ വന്ധിവരങ്ങൾ
സസൂൾ ജന്ധില തടഞസുടവചസുടവങന്ധിലസ.

വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസുള അവകക്ഷാശ്രസം
34 CFR §300.512
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസുള ഏടതക്ഷാരസു കകന്ധിയസുസം(അചടക നടപടന്ധികൾ
സസംബനന്ധിച വക്ഷാദമസുൾപ്പടട) തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുകസുന അവകക്ഷാശ്രമസുണസ:
1. ബവകലകമസുള കസുടന്ധികളസുടട കപശ്രനങ്ങൾ മനസന്ധിലക്ഷാകസുനതന്ധിനസുള പരന്ധിജക്ഷാനനമക്ഷാ
പരന്ധിശ്രട്ടീലനനമക്ഷാ നനടന്ധിയ വകകന്ധികടളനയക്ഷാ നന്ധിയനമക്ഷാപനദശ്രതന്ധിനക്ഷായന്ധി വകട്ടീലന്ധിടനനയക്ഷാ കസൂടട
കസൂടസുവക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രസം;
2. ടതളന്ധിവസുകൾ ഹക്ഷാജരക്ഷാകസുനതന്ധിനസുസം അഭന്ധിമസുഖട്ടീകരന്ധികസുനതന്ധിനസുസം സക്ഷാകന്ധികളസുടട
സക്ഷാനന്ധിദ്ധകസം ആവശ്രകടപ്പടസുനതന്ധിനസുമസുളള അവകക്ഷാശ്രസം;
3. വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ അഞസ കപവതൃതന്ധിദന്ധിനങ്ങടളങന്ധിലസുസം മസുമസ കകന്ധിയസ മസുമന്ധിലസപറയക്ഷാത
ഏടതക്ഷാരസു ടതളന്ധിവസ ഹക്ഷാജരക്ഷാകസുനതസുസം തടയസുവക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രസം;
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4. വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ എഴസുതന്ധിയനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട അനപകകപകക്ഷാരസം
ഇലനകകക്ഷാണന്ധിക,സ അകരസം കപതന്ധിയസുള ടറനകക്ഷാർപ്ഡേസ ലഭന്ധികസുനതന്ധിനസുള അവകക്ഷാശ്രസം;
കസൂടക്ഷാടത
5. തട്ടീർപ്പന്ധിൻടറയസുസം കണതലസുകളസുനടയസുസം എഴസുതന്ധിയനതക്ഷാ അടലങന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട
അനപകകപകക്ഷാരസം ഇലനകകക്ഷാണന്ധികസ മക്ഷാദ്ധകമതന്ധിനലക്ഷാ ഉള നരഖ.
വന്ധിരങ്ങളസുടട അധന്ധികമസുള നരഖടപ്പടസുതലസുകൾ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ അഞസ കപവതൃതന്ധി ദന്ധിവസങ്ങടളങന്ധിലസുസം മസുമസ നന്ധിങ്ങളസുസം സസൂൾ
ജന്ധിലയസുസം അനസുവടര പസൂർതന്ധിയക്ഷാകന്ധിയ എലക്ഷാ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയങ്ങളസുസം അതന്ധിടന അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനമക്ഷാകന്ധി
നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാൻ നപക്ഷാകസുന നന്ധിർനദ്ദേശ്രങ്ങളസുസം പരസസപരസം
ടവളന്ധിടപ്പടസുനതണതക്ഷാണസ.
ഈ ആവശ്രകകത നന്ധിറനവറക്ഷാത ഏടതക്ഷാരസു കകന്ധിനയയസുസം കപക്ഷാധക്ഷാനകമസുള മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടര
വന്ധിവരങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിർനദ്ദേശ്രങ്ങനളക്ഷാ പസുതസുതക്ഷായന്ധി വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ സമയതസ
അവതരന്ധിപ്പന്ധികസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം ALJ തടനയണതക്ഷാണസ.
വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിലര
സ കന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസുള അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ
നന്ധിങ്ങൾകസ തക്ഷാടഴ പറയസുന അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ കന്ധിനടണതക്ഷാണസ:
1. കസുടന്ധിയസുടട സക്ഷാനന്ധിദ്ധകസം ഉറപ്പസു വരസുതസുനതന്ധിനസുള അവകക്ഷാശ്രസം;
2. ടപക്ഷാതസുജനങ്ങൾകസുസം വക്ഷാദസം നകൾകലസതസുറനസുടകക്ഷാടസുകസുക;
3. വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറയസുസം കടണതലസുകളസുനടയസുസം തട്ടീർപ്പസുകളസുനടയസുസം നരഖ
ചെന്ധിലവന്ധിലക്ഷാടത നന്ധിങ്ങൾകസ ലഭന്ധികസുവക്ഷാൻ.

വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിടല തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങൾ
34 CFR §300.513
അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നലക്ഷാ ജപ്ഡേസജന്ധിയസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനസം
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ FAPE ലബകമക്ഷാനയക്ഷാ എനതസു സസംബനന്ധിച ALJ യസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനസം
ടതളന്ധിയന്ധികടപ്പട വസസുതകളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
നടപടന്ധികകമങ്ങൾ ലസംഘന്ധിചസുടവന കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസതക്ഷാടഴപ്പറയസുന രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസനടപടന്ധികകമങ്ങളസുടട
അപക്ഷാകത കക്ഷാരണസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ FAPE ലഭകമക്ഷായന്ധില എനസ ALJ കടണതന്ധിനയകക്ഷാസം.
1. FAPE യക്ഷായസുള നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസുടട അവകക്ഷാശ്രങ്ങടള ഹനന്ധിചസു;
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2. FAPE കപകക്ഷാരസം കസുടന്ധിടയ സസംബനന്ധിച തട്ടീരസുമക്ഷാനങ്ങടളടസുകക്ഷാനസുള നന്ധിങ്ങളസുടട അവകക്ഷാശ്രസം
വകകമക്ഷായസുസം ലസംഘന്ധിചസു; അടലങന്ധിലസ
3. ഒരസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ ആനസുകസൂലകസം നനടസുനതന്ധിനസ വന്ധിഘക്ഷാതസം സതൃഷന്ധിചസു.
നന്ധിർമന്ധിതന്ധി നന്ധിബനന
മസുകളന്ധിലസപറഞ വകവസ്ഥകടളക്ഷാനസുസം സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാടസ IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം IDEA (34
CFR §§300.131500 വഴന്ധി 300.536). മസുൻകരസുതലന്ധിനസുള നടപടന്ധികകമങ്ങൾ കപകക്ഷാരമസുള
ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവറസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാടസ ഉതരവന്ധിടസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം ALJ ടയ
തടയസുന രട്ടീതന്ധിയന്ധിലജ്വകക്ഷാഖകക്ഷാനന്ധികസുവക്ഷാനക്ഷാവന്ധില.
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസുള കപനതകക അനപക
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം IDEA (34 CFR §§300.131500 വഴന്ധി 300.536). മസുൻകരസുതലന്ധിനസുള
നടപടന്ധികകമങ്ങൾ എന ഭക്ഷാഗടത ടഫപ്ഡേറലസനന്ധിയകന്ത്രണങ്ങടളക്ഷാനസുസം തടന നന്ധിങ്ങടള മസുൻപസ
ഫയലസടചെയസത മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിലസനന്ധിനസ വകതകസമക്ഷായന്ധി മടറക്ഷാരസു മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയ്യെസുനതസ തടയസുന രട്ടീതന്ധിയന്ധിലജ്വകക്ഷാഖകക്ഷാനന്ധികസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.
ഉപനദശ്രക സമന്ധിതന്ധിയസുസം ടപക്ഷാതസു ജനതന്ധിനക്ഷായസുസം ഉള കടണതലസുകളസുസം തട്ടീർപ്പസുകളസുസം
വകകന്ധിഗത തന്ധിരന്ധിചറന്ധിയലസവന്ധിവരങ്ങൾ നട്ടീകസം ടചെയസതതന്ധിനസുശ്രഷസം MDE തട്ടീർചയക്ഷായസുസം:
1. നസ്റ്റേറന്ധിൻടറ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ ഉപനദശ്രക സമന്ധിതന്ധിയസ പരക്ഷാതന്ധിയന്ധിടല കടണതലസുകളസുസം
തട്ടീർപ്പസുകളസുസം ബകമക്ഷാനറണതക്ഷാണസ;
2. ആ തട്ടീർപ്പസുകളസുസം കടണതലസുകളസുസം ടപക്ഷാതസുജനങ്ങൾകസ ലഭകമക്ഷാകണസം.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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അപ്പട്ടീലസുകൾ
തട്ടീർപ്പസ; അപ്പട്ടീല;സ നന്ധിഷസപകമക്ഷായ പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന എനന്ധിവയസുടട അന്ത്രന്ധിമനന്ധില
34 CFR §300.514
വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ തട്ടീർപ്പന്ധിൻടറ അന്ത്രന്ധിമനന്ധില
വക്ഷാദതന്ധിലസുൾടപ്പട ഏടതങന്ധിലസുസം കകന്ധി (നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതനപക്ഷാടല
സന്ധിവന്ധിലസആകൻ കപകക്ഷാരസം തട്ടീരസുമക്ഷാനതന്ധിടനതന്ധിടര അപ്പട്ടീലസടകക്ഷാടസുകക്ഷാത പകസം മസുറകപകക്ഷാരമസുള
വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിടല തട്ടീരസുമക്ഷാനസം(അചടക നടപടന്ധിയസുമക്ഷായ ബനടപ്പട വക്ഷാദസം
നകൾകലന്ധിലസുൾപ്പടട) അന്ത്രന്ധിമമക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം.

വക്ഷാദസം നകൾകലസുകളസുടട സമയകകമവസുസം ടസസൌകരകവസുസം
34 CFR §300.515
കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുടട 30 കലണർ ദന്ധിവസ സമയപരന്ധിധന്ധിയസുനശ്രഷസം 45 കലണർ
ദന്ധിവസതന്ധിലസുസം ബവകക്ഷാടത, അടലങന്ധിലസ നന്ധിർണ്ണയ സമയപരന്ധിധന്ധിയന്ധിടല 30 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകസുള ഇളവസുകൾ: എന ഭക്ഷാഗതസ ടകക്ഷാടസുതതസ കപകക്ഷാരമസുള ഇളവസു ടചെയസത
സമയസം അവസക്ഷാനന്ധിചസ 45 കലണർ ദന്ധിവസതന്ധിലസുസം ബവകക്ഷാടത MDE തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത
കക്ഷാരകങ്ങളസുറപ്പസുവരസുതണസം.
1. വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിലഅ
സ ന്ത്രന്ധിമതട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുതസുടവനസ; കസൂടക്ഷാടത
2. തട്ടീർപ്പന്ധിൻടറ പകർപ്പസ ഓനരക്ഷാ കകന്ധിയസുസം അയചസുടവനസ.
മസുകളന്ധിലസപറഞ 45 കലണർ ദന്ധിവസ സമയപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസ നന്ധിനസുസം മക്ഷാറന്ധി ഓനരക്ഷാ കകന്ധിയസുസം
അനപകകപകക്ഷാരസം കപനതകകമക്ഷായന്ധി പരന്ധിധന്ധി നട്ടീടസുവക്ഷാനസുള അധന്ധികക്ഷാരസം ALJ യസ ഉണസ.
നന്ധിങ്ങൾകസുസം കസുടന്ധിയസുസം ടസസൌകരകകപദമക്ഷായ സമയതസുസം സ്ഥലതസുസം ടവചസുനവണസം ഓനരക്ഷാ വക്ഷാദസം
നകൾകലസുസം നടപ്പന്ധിലക്ഷാകസുവക്ഷാൻ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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സന്ധിവന്ധിലആ
സ കനസുകളസുസം ആ ആകനസുകൾ ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിനസുള സമയകകമങ്ങളസുസം
34 CFR §300.516
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ(അചടക നടപടന്ധിയസുമക്ഷായ ബനടപ്പട വക്ഷാദസം
നകൾകലന്ധിലസുൾപ്പടട) തട്ടീർപ്പന്ധിനനക്ഷാടസുസം കടണതലസുകനളക്ഷാടസുസം നയക്ഷാജന്ധിപ്പന്ധിലക്ഷാത ഏടതക്ഷാരസു
കകന്ധിയസുസം(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദതന്ധിടല വന്ധിഷയവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പടസ
സന്ധിവന്ധിലസആകൻ ടകക്ഷാണസു വരക്ഷാനസുള അവകക്ഷാശ്രമസുണസ. നസ്റ്റേറസ നകക്ഷാടതന്ധിയസുടട
അധന്ധികക്ഷാരപരന്ധിധന്ധിയന്ധിനലക്ഷാ (ഇതരസം വക്ഷാദങ്ങൾ നകൾകക്ഷാനധന്ധികക്ഷാരമസുള നകക്ഷാടതന്ധി)
അടലങന്ധിലസയസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറസസന്ധിടല ജന്ധിലക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിനലക്ഷാ തർകതന്ധിൻടറ അളവസുകൾ
നനക്ഷാകക്ഷാടത ഈ ആകൻ ടകക്ഷാണസുവരക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
സമയ പരന്ധിധന്ധി
ALJ യസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനതന്ധിനസുനശ്രഷസം 90 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകകസം കകന്ധിയസ(നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ സസൂൾ
ജന്ധിലനയക്ഷാ) സന്ധിവന്ധിലസആകൻ ഫയലസടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
അധന്ധികമക്ഷായസുള നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
ഏടതക്ഷാരസു സന്ധിവന്ധിലസആകനന്ധിലസുസം, നകക്ഷാടതന്ധി:
1. അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നടപടന്ധികകമങ്ങളന്ധിലസഉള ടറനകക്ഷാർപ്ഡേസുകൾ സജ്വട്ടീകരന്ധികസുനസു;
2. നന്ധിങ്ങളസുനടനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ അനപക കപകക്ഷാരസം അധന്ധികമക്ഷായസുള ടതളന്ധിവസുകൾ
നകൾകസുനതക്ഷാണസ; കസൂടക്ഷാടത
3. ടതളന്ധിവസുകളസുടട ആധന്ധികകതന്ധിലസതട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുകസുകയസുസം ശ്രരന്ധിടയനസുനതക്ഷാനസുന
ആശ്രജ്വക്ഷാസതട്ടീരസുമക്ഷാനസം അനസുവദന്ധികസുകയസുസം ടചെയ്യെസുനസു.
ജന്ധിലക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധികളസുടട അധന്ധികക്ഷാര പരന്ധിധന്ധി
തർകതന്ധിൻടറ അളവസ നനക്ഷാകക്ഷാടത IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള ആകനസുളന്ധിലസതട്ടീർപ്പസ
കലസപ്പന്ധികസുവക്ഷാനസുള അധന്ധികക്ഷാരസം യസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറസസന്ധിടല ജന്ധിലക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധികൾകസുണസ.
നന്ധിർമന്ധിതന്ധിയസുടട നന്ധിയമസം
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള യക്ഷാടതക്ഷാനസുസം തടന യസു.എസസ ഭരണഘടനയസ കട്ടീഴന്ധിലസുള
ബവകലകമസുള അനമരന്ധികകക്ഷാടര സസംബനന്ധിച 1990 ടല നന്ധിയമതന്ധിടല 1973 ടല പസുനരധന്ധിവക്ഷാസ
ചെടസം ബടറന്ധിലസ(ടസകൻ 504) വഴന്ധിയസുള അവകക്ഷാശ്രങ്ങനളനയക്ഷാ നടപടന്ധി കകമങ്ങനളനയക്ഷാ
അടലങന്ധിലസബവകലകമസുളവടര സസംബനന്ധിച ടഫപ്ഡേറലസനന്ധിയമങ്ങൾ വഴന്ധി
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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സ്ഥക്ഷാപന്ധിതമക്ഷായനതക്ഷാ ആയ അവകക്ഷാശ്രങ്ങനളനയക്ഷാ ലസംഘന്ധികസുനന്ധില. ഈ നന്ധിയമങ്ങൾ വഴന്ധി IDEA യസുടട
പക്ഷാർടസ B യന്ധിലസുസം ലഭകമക്ഷായ കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസഇടകക്ഷാല ആശ്രജ്വക്ഷാസതന്ധിനക്ഷായന്ധി സന്ധിവന്ധിലസആകൻ
ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിനസു മസുമസ മസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുകപകക്ഷാരസം അനത പരന്ധിധന്ധി വടര
ഉപനയക്ഷാഗന്ധിനകണതക്ഷാണസ. IDEA യസുടട കട്ടീഴന്ധിലസഉള നന്ധിയമങ്ങളസുമക്ഷായന്ധി പന്ധിണഞസുകന്ധിടകസുന മറസു
നന്ധിയമങ്ങൾ കപകക്ഷാരവസുസം പരന്ധിഹക്ഷാരങ്ങൾ ലഭകമക്ഷാണസ എനതക്ഷാണസ ഇതസു ടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ.
എനക്ഷാലസടപക്ഷാതസുവന്ധിലസഅതരസം നന്ധിയമങ്ങൾ വഴന്ധി ആശ്രജ്വക്ഷാസസം ലഭകമക്ഷാകണടമങന്ധിലസനനരന്ധിടസ
നകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിലസനപക്ഷാകസുനതന്ധിനസുമസുമസ IDEA കപകക്ഷാരമസുള മറസ അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ
പരന്ധിഹക്ഷാരമക്ഷാർഗ്ഗങ്ങൾ നതനടണതക്ഷാണസ(മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി, കക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ, നന്ധിഷസപകമക്ഷായ വക്ഷാദസം നകൾകലസമസുതലക്ഷായവ)

വകട്ടീലഫ
സ ട്ടീസസ
34 CFR §300.517
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള ഏടതക്ഷാരസു നടപടന്ധിയന്ധിലസുസം നന്ധിങ്ങൾ വക്ഷാദസം
ജയന്ധികസുകയക്ഷാണങന്ധിലസനകക്ഷാടതന്ധിയസ അതന്ധിൻടറ വന്ധിനവചെനക്ഷാധന്ധികക്ഷാരസം ടവചസ ചെന്ധിലവസുകളസുടട
ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി നകക്ഷായമക്ഷായ വകട്ടീലസഫട്ടീസസ നന്ധിങ്ങൾകസ നലസകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള ഏടതക്ഷാരസു നടപടന്ധിയന്ധിലസുസം നകക്ഷാടതന്ധിയസ അതന്ധിൻടറ
വന്ധിനവചെനക്ഷാധന്ധികക്ഷാരസം ടവചസ നകക്ഷായമക്ഷായ വകട്ടീലസഫട്ടീസസ വക്ഷാദസം ജയന്ധിച നസ്റ്റേറസ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ
ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ നലസകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. ഈ തസുക പറയസുന കക്ഷാരകങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട
വകട്ടീലസ ടചെയസതന്ധിടസുടണങന്ധിലസ വകട്ടീലസ തടന ടകക്ഷാടസുനകണതക്ഷാണസ: (a) അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനരഹന്ധിതവസുസം
നന്ധിസക്ഷാരവസുസം യസുകന്ധി രഹന്ധിതവസുമക്ഷായ പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസതക്ഷാലസ; അടലങന്ധിലസ (b) വകവഹക്ഷാരസം
യസുകന്ധിരഹന്ധിതനമക്ഷാ അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനരഹന്ധിതനമക്ഷാ നന്ധിസക്ഷാരനമക്ഷാ ആടണനസ കടണതന്ധിയന്ധിടസുസം
വകവഹക്ഷാരവസുമക്ഷായന്ധി മസുനനക്ഷാടസ നപക്ഷായക്ഷാലസ.; അടലങന്ധിലസ
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള ഏടതക്ഷാരസു നടപടന്ധിയന്ധിലസുസം നകക്ഷാടതന്ധിയസ അതന്ധിൻടറ
വന്ധിനവചെനക്ഷാധന്ധികക്ഷാരസം ടവചസ നകക്ഷായമക്ഷായ വകട്ടീലസഫട്ടീസസ വക്ഷാദസം ജയന്ധിച നസ്റ്റേറസ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ
ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ നലസകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. നന്ധിങ്ങളസുടട പരക്ഷാതന്ധിനയക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധിയന്ധിടല
നകനസക്ഷാ പന്ധിനട്ടീടസ ഉപകദവസം, അനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായ ബവകന്ധികലസഅനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായന്ധി ചെന്ധിലവസ കസൂടസുക
എനന്ധിങ്ങടന എടന്ത്രങന്ധിലസുസം കക്ഷാരകതന്ധിനസ ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുകയക്ഷാടണങന്ധിലന
സ ന്ധിങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട
വകട്ടീനലക്ഷാ ഈ തസുക നലസനകണതക്ഷാണസ.
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ഫട്ടീസസ നലസകലസ
ഒരസു നകക്ഷാടതന്ധി നകക്ഷായമക്ഷായ വകട്ടീലസഫട്ടീസസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതതസുകപകക്ഷാരസം അനസുവദന്ധിചസുനലസകസുനസു:
1. നലസകന്ധിയ നസവനങ്ങളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലസുസം വക്ഷാദസം നകൾകലസനടകസുന ഇടങ്ങളന്ധിലസുസം
നന്ധിലനന്ധിലസകസുന നന്ധിരകസ അനസുസരന്ധിചസുള ഫട്ടീസസ. ഫട്ടീസസ കണകക്ഷാകസുനമക്ഷാൾ നബക്ഷാണനസക്ഷാ
അധന്ധികമസൂലകനമക്ഷാ കണകക്ഷാകസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടന്ധില.
2. IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള നടപടന്ധികളന്ധിലസനന്ധിങ്ങൾകസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതതസുകപകക്ഷാരസം
നരഖക്ഷാമസൂലസം സമതപകതസം നലസകന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസചെന്ധിലവസുകനളക്ഷാ ഫട്ടീനസക്ഷാ നന്ധിങ്ങൾകസ
അനസുവദന്ധിചസുതനരണതന്ധില:
a. സന്ധിവന്ധിലസനടപടന്ധികളസുടട ടഫപ്ഡേറലസനന്ധിയമതന്ധിടല ചെടസം 68 കപകക്ഷാരമസുള
സമയതന്ധിനസുളന്ധിനലക്ഷാ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻടറ
കക്ഷാരകതന്ധിലസനടപടന്ധികൾ തസുടങ്ങസുനതന്ധിനസുസം 10 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകസുമസുനമക്ഷാ
ആണസ വക്ഷാഗസദക്ഷാനസം നടതന്ധിയന്ധിടസുളടതങന്ധിലസ;
b. വക്ഷാഗസദക്ഷാനസം 10 കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകകസം സജ്വട്ടീകരന്ധിചന്ധിടലങന്ധിലസ;
c. നകക്ഷാടതന്ധിനയക്ഷാ ALJ നയക്ഷാ നന്ധിങ്ങൾകസ ലഭന്ധിച ആശ്രജ്വക്ഷാസസം ഒതസുതട്ടീർപ്പസ
വക്ഷാഗസദക്ഷാനനതകക്ഷാളസുസം കസുറവക്ഷാടണനസ കണതന്ധിയക്ഷാലസ.
ഈ തടസങ്ങടളക്ഷാടകയസുടണങന്ധിലസനപക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങൾ വക്ഷാദസം ജയന്ധികസുകയസുസം നകക്ഷായമക്ഷായന്ധി
ഒതസുതട്ടീർപ്പസ വക്ഷാഗസദക്ഷാനസം നന്ധിരസന്ധികസുകയസുസം ടചെയസതക്ഷാലസവകട്ടീലസഫട്ടീസസുസം മറസു ചെന്ധിലവസുകളസുസം
നന്ധിങ്ങൾകസ ലഭന്ധികസുനതക്ഷാണസ.
3. IEP ടട്ടീമസുമക്ഷായസുള കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട ഫട്ടീസസുകടളക്ഷാനസുസം ആ
കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെകടളക്ഷാനസു നകക്ഷാടതന്ധി നചെടപടന്ധികളസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധിടടലങന്ധിലസലഭന്ധികസുനതല.
4. മദ്ധകസ്ഥത എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസസസൂചെന്ധിപ്പന്ധിചതസുനപക്ഷാടല മദ്ധകസഥതയസുള
ഫട്ടീസസുകടളക്ഷാനസുസം ലഭന്ധികസുനതല.
5. കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ എന
തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുനപക്ഷാടലയസുള കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ
നകക്ഷാടതന്ധി നടപടന്ധിയസുനടനയക്ഷാ വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിൻനറനയക്ഷാ ഭക്ഷാഗമക്ഷായസുള കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയക്ഷായന്ധി
കണകക്ഷാകസുനതല. വകട്ടീലസഫട്ടീസസ സസംബനന്ധിചസുസം ഇനത നന്ധില തസുടരസുനതക്ഷാണസ.
IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം നലസകസുന വകട്ടീലസഫട്ടീസസ ശ്രരന്ധിടയനസു നതക്ഷാനന്ധിയക്ഷാലസതക്ഷാടഴപ്പറയസുന
കക്ഷാരകങ്ങൾ കടണതന്ധിയക്ഷാലസനകക്ഷാടതന്ധിയസ കസുറയക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട വകട്ടീനലക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധി നടപടന്ധികൾ നടനസുടകക്ഷാണന്ധിരന്ധിടക
അനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായന്ധി തർകതന്ധിൻടറ അന്ത്രന്ധിമവന്ധിധന്ധി ബവകന്ധിപ്പന്ധിചസു;
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2. ടകക്ഷാടസുനകണ വകട്ടീലസഫട്ടീസസ കമകസൂണന്ധിറന്ധിയന്ധിലസനന്ധിലനന്ധിലസകസുന അനത കഴന്ധിവസുകളസുസം
അനസുഭവസമതസുസം നന്ധിലയസുസം ഉള വകട്ടീലസവക്ഷാങ്ങസുന മണന്ധികസൂർ കപകക്ഷാരമസുള
നന്ധിരകന്ധിനനകക്ഷാൾ അനകക്ഷായമക്ഷായന്ധി കസൂടസുതലക്ഷാടണങന്ധില;സ
3. നന്ധിയമസഹക്ഷായങ്ങളസുസം ചെന്ധിലവഴന്ധിച സമയവസുസം നടപടന്ധിയസുടട സജ്വഭക്ഷാവസം പരന്ധിഗണന്ധികസുനമക്ഷാൾ
അധന്ധികമക്ഷാടണനസ നതക്ഷാനന്ധിയക്ഷാലസ;
4. മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി എന ഭക്ഷാഗതസു ടകക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങളസുടട
വകട്ടീലസമസുറകപകക്ഷാരമസുള അനപകക്ഷാ നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധിലയസ ആവശ്രകമസുള വന്ധിവരങ്ങൾ
നലസകന്ധിയന്ധില.
എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം, നസ്റ്റേറസ അടലങന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധില IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B യന്ധിടല
മസുൻകരസുതലസനടപടന്ധികകമങ്ങളസുടട ചെടങ്ങൾ ലസംഘന്ധികസുകനയക്ഷാ നടപടന്ധികളസുടട അന്ത്രന്ധിമവന്ധിധന്ധി
ബവകന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയസതക്ഷാലസനകക്ഷാടതന്ധി ഫട്ടീസസ കസുറയസുവക്ഷാൻ പക്ഷാടസുളതല.
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ബവകലകമസുള കസുടന്ധികടള അചടകസം പരന്ധിശ്രട്ടീലന്ധികസുനതന്ധിനസുള
നടപടന്ധികകമങ്ങൾ
സസൂൾ ജട്ടീവനകക്ഷാരസുടട അധന്ധികക്ഷാരസം
34 CFR §300.530
നകസസ-ബബ-നകസസ തട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുകലസ
സ്ഥക്ഷാനചെലനടതപ്പറന്ധിനയക്ഷാ അചടക നടപടന്ധിടയപ്പറന്ധിനയക്ഷാ ടവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധി സസൂളന്ധിൻടറ
മരകക്ഷാദകൾ ലസംഘന്ധികസുനമക്ഷാനഴക്ഷാ നകസസ-ബബ നകസസ കപകക്ഷാരസം ഏടതങന്ധിലസുസം സമക്ഷാനമലക്ഷാത
സക്ഷാഹചെരകങ്ങൾ സസൂൾ ജട്ടീവനകക്ഷാർകസ പരന്ധിഗണന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
ബവകലകമന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധികൾകസുസം അചടക നടപടന്ധികൾ നനരന്ധിനടണന്ധി
വരക്ഷാറസുടണനസുറപ്പസുവരസുതന്ധി ഒറയടന്ധികസ പരമക്ഷാവധന്ധി 10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങൾ ബവകലകമസുള
കസുടന്ധിടയ സസൂളന്ധിൻടറ മരകക്ഷാദ ലസംഘന്ധിചതന്ധിൻടറ നപരന്ധിലസമറസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങളന്ധിനലയസ
മക്ഷാറസുവക്ഷാനനക്ഷാ സസസടപൻപ്ഡേസ ടചെയ്യെസുവക്ഷാനനക്ഷാ സസൂൾ ജട്ടീവനകരനസ അധന്ധികക്ഷാരമസുണസ. ഒറയടന്ധികസ
പരമക്ഷാവധന്ധി 10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങൾ എനതന്ധിൻടറ കസൂടട കസൂടസുതലസനടപടന്ധികൾ ഒരസു അദ്ധകയന
വർഷസം തടന കസുടന്ധി ഒനര സസൂളന്ധിലസഒനന്ധിലധന്ധികസം തവണ വകതകസ സസംഭവങ്ങളന്ധിലസകപതന്ധിയവസുന
പകസം കസൂടന്ധിനചർകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. എനക്ഷാലസഈ നടപടന്ധികൾ സ്ഥക്ഷാനചെലനതന്ധിനസ കക്ഷാരണമക്ഷാവക്ഷാൻ
പക്ഷാടസുളതല. നന്ധിർവ്വചെനതന്ധിനക്ഷായന്ധി തക്ഷാടഴ അചടക നടപടന്ധികൾ മസൂലമസുള സ്ഥക്ഷാനചെലനസം എന
ഭക്ഷാഗസം നനക്ഷാകസുക.
10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങൾ കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല സ്ഥക്ഷാനതസുനന്ധിനസ ഒനര അദ്ധകയന വർഷസം തടന
മക്ഷാറന്ധിയക്ഷാലസസസൂൾ ജന്ധില അദ്ധകയന വർഷതന്ധിൻടറ തസുടർനസുള ദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസ നസവനങ്ങൾ
എനയന്ധിടതസ ടകക്ഷാടസുതതസുകപകക്ഷാരമസുള നസവനങ്ങൾ കസുടന്ധിയസ നലസനകണതക്ഷാണസ.
അധന്ധികമസുള അധന്ധികക്ഷാരസം
സസൂളന്ധിൻടറ മരകക്ഷാദ ലസംഘന്ധിച കസുടന്ധിയസുടട കപവതൃതന്ധികസുടന്ധിയസുടട ബവകലകതന്ധിൻടറ
ആവന്ധിർഭക്ഷാവമടലങന്ധിലസ (ബവകലകതന്ധിൻടറ ആവന്ധിർഭക്ഷാവസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികലസ നനക്ഷാകസുക) അചടക
നടപടന്ധിയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായസുള മക്ഷാറസം ഒറയടന്ധികസ പരമക്ഷാവധന്ധി 10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങൾ എന
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പരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസുസം കസൂടസുനതക്ഷായന്ധിരന്ധികസുസം. സസൂൾ ഉനദകക്ഷാഗസ്ഥനസ ബവകലകമന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധികൾകസ
നലസകസുനതന്ധിനസ സമക്ഷാനമക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസതടന ബവകലകമസുള കസുടന്ധിയസുസം സ്ഥക്ഷാനമക്ഷാറസം
നലസകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. നസവനങ്ങൾ എനയന്ധിടതസ ടകക്ഷാടസുതതസുകപകക്ഷാരമസുള നസവനങ്ങൾ കസുടന്ധിയസ
നലസനകണതക്ഷാണസ. അതരസം വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സ്ഥക്ഷാനമക്ഷാറങ്ങൾ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിനകണതസ കസുടന്ധിയസുടട IEP
ടട്ടീമക്ഷാണസ.
നസവനങ്ങൾ
ഒരസു ബവകലകമസുള കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല സ്ഥക്ഷാനതസുനന്ധിനസുസം മടറക്ഷാരസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ
സസംവന്ധിധക്ഷാനതന്ധിനലയസ മക്ഷാറസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസബവകലകമസുള കസുടന്ധികൾകസ ടകക്ഷാടസുകസുന
നസവനങ്ങൾ ടകക്ഷാടസുനകണതക്ഷാണസ.
10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങനളക്ഷാ അതന്ധിലക
സ സുറനവക്ഷാ ഒരസു അദ്ധകയന വർഷതന്ധിലസബവകലകമസുള ഒരസു
കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല സ്ഥക്ഷാനതസുനന്ധിനസുസം നട്ടീകന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസമക്ഷാകതനമ സസൂൾ ജന്ധിലയസ, അനത
കക്ഷാരണതക്ഷാലസനട്ടീകസം ടചെയസത ബവകലകമന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധിയസുസം നസവനങ്ങൾ
നലസകന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസനസവനങ്ങൾ നലസനകണ ആവശ്രകമസുളസൂ. അചടക നടപടന്ധികളക്ഷാലസനട്ടീകസം
ടചെയസത ബവകലകമന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധികൾകസ നസവനങ്ങൾ നലസനകണ ആവശ്രകസം മന്ധിഷന്ധിഗണന്ധിനന്ധില.
ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധിടയ 10 ലസകസൂടസുതലസഅദ്ധകയന ദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസകസൂടസുതലസനന്ധിലവന്ധിടല
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസ്ഥക്ഷാനതസുനന്ധിനസുസം നട്ടീകസം ടചെയസതന്ധിടസുടണങന്ധിലസ:
1. മറസു സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങളന്ധിലസൂടടയക്ഷാടണങന്ധിലസുസം ടപക്ഷാതസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ
പക്ഷാഠകകകമതന്ധിലസതസുടരസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം കസുടന്ധിയസുടട IEP ലകകങ്ങൾ നന്ധിറനവറസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നസവനങ്ങൾ സജ്വട്ടീകരന്ധികസുനതസ തസുടരണസം; കസൂടക്ഷാടത
2. ശ്രരന്ധിയക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസനന്ധിർവ്വഹണ സജ്വഭക്ഷാവ നന്ധിർണ്ണയസം [Functional Behavioral Assessment
(FBA)], ഇനന്ധി സജ്വക്ഷാഭക്ഷാവ ബവകലകസം ആവർതന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുവക്ഷാനസുള സജ്വക്ഷാഭക്ഷാവരസൂപട്ടീകരണ
നസവനങ്ങൾ, രസൂപക്ഷാന്ത്രരങ്ങൾ എനന്ധിവ സജ്വട്ടീകരന്ധികണസം.
10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങനളക്ഷാ അതന്ധിലക
സ സുറനവക്ഷാ അനത അദ്ധകയന വർഷതന്ധിലസ ബവകലകമസുള ഒരസു
കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല സ്ഥക്ഷാനതസുനന്ധിനസുസം നട്ടീകന്ധിയന്ധിടസുടണങന്ധിലസനന്ധിലവന്ധിടല മക്ഷാറസം 10 സസൂൾ
ദന്ധിവസങ്ങനളക്ഷാ അതന്ധിലക
സ സുറനവക്ഷാ (തക്ഷാടഴ നനക്ഷാകസുക)ആടണങന്ധിലസ, കസൂടക്ഷാടത അതസ സ്ഥലസം
മക്ഷാറമടലങന്ധിലസ കസുടന്ധിയസുടട ഒരസു ടട്ടീചടറങന്ധിലസുമക്ഷായന്ധി ചെർച ടചെയസതസ മറസു
സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങളന്ധിലസൂടടയക്ഷാടണങന്ധിലസുസം ടപക്ഷാതസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പക്ഷാഠകകകമതന്ധിലസതസുടരസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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കസുടന്ധിയസുടട IEP ലകകങ്ങൾ നന്ധിറനവറസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം ഏടതക്ഷാടക നസവനങ്ങളക്ഷാണസ തസുടർനസുസം
നലസനകണടതനസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസസ്ഥലസം മക്ഷാറസം ആടണങന്ധിലസ(തക്ഷാടഴ നന്ധിർവ്വചെനസം നനക്ഷാകസുക) മറസു
സസംവന്ധിധക്ഷാനങ്ങളന്ധിലസൂടടയക്ഷാടണങന്ധിലസുസം ടപക്ഷാതസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ പക്ഷാഠകകകമതന്ധിലസതസുടരസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം
കസുടന്ധിയസുടട IEP ലകകങ്ങൾ നന്ധിറനവറസുനതന്ധിനക്ഷായസുസം നവണ വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നസവനങ്ങൾ കസുടന്ധിയസുടട
IEP ടട്ടീസം ആയന്ധിരന്ധികണസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിനകണതസ.
ബവകലകങ്ങളസുടട ആവന്ധിർഭക്ഷാവസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികലസ
ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധിയസുടട അചടകലസംഘനവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട സ്ഥലസം മക്ഷാറടതപ്പറന്ധിയസുള
ഏടതക്ഷാരസു തട്ടീരസുമക്ഷാനതന്ധിനസുസം(സ്ഥലസം മക്ഷാറമലക്ഷാടത 10 സസൂൾ ദന്ധിവസങ്ങനളക്ഷാ അതന്ധിലക
സ സുറനവക്ഷാ ഉള
അചടക നടപടന്ധിയലക്ഷാടത) 10 അദ്ധകയന ദന്ധിവസങ്ങൾ കസുളന്ധിലസസസൂൾ ജന്ധില, രകന്ധിതക്ഷാവസ,
കസുടന്ധിയസുടട IEP ടട്ടീസം എനന്ധിവർ കസുടന്ധിയസുടട ഫയലന്ധിടല കപധക്ഷാന വന്ധിവരങ്ങടളലക്ഷാസം
പരന്ധിനശ്രക്ഷാധന്ധിനകണതക്ഷാണസ. കസുടന്ധിയസുടട IEP, ടട്ടീചർമക്ഷാരസുടട നന്ധിരട്ടീകണങ്ങൾ, രകന്ധിതക്ഷാകൾ
നലസകസുന കപധക്ഷാനവന്ധിവരങ്ങൾ എനന്ധിവ കപകക്ഷാരസം രകന്ധിതക്ഷാകൾകസ തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത വന്ധിധസം
തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. ആനരക്ഷാപണതന്ധിലസുനയന്ധിചന്ധിരന്ധികസുന കതൃതകതന്ധിനസ നനരന്ധിടസ കസുടന്ധിയസുടട ബവകലകവസുമക്ഷായന്ധി
ബനമസുടണങന്ധിലസ; അടലങന്ധിലസ
2. ആനരക്ഷാപണതന്ധിലസപറഞ കതൃതകസം സസൂൾ ജന്ധില കസുടന്ധിയന്ധിലസ IEP ശ്രരന്ധിയക്ഷായന്ധി
കപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാതതന്ധിൻടറ ഫലമക്ഷാടണങന്ധിലസ.
സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം രകന്ധിതക്ഷാവസുസം കസുടന്ധിയസുടട IEP ടട്ടീമന്ധിടല കപധക്ഷാന അസംഗങ്ങളസുസം ഈ
കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിനലടതങന്ധിലസുസം ഉറപ്പക്ഷാകന്ധിയക്ഷാലസആ കതൃതകസം ബവകലകതന്ധിൻടറ ആവന്ധിർഭക്ഷാവമക്ഷായന്ധി
കക്ഷാനണണതക്ഷാണസ.
സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം രകന്ധിതക്ഷാവസുസം കസുടന്ധിയസുടട IEP ടട്ടീമന്ധിടല കപധക്ഷാന അസംഗങ്ങളസുസം
ആനരക്ഷാപണതന്ധിലസപറഞ കതൃതകസം സസൂൾ ജന്ധില കസുടന്ധിയന്ധിലസIEP ശ്രരന്ധിയക്ഷായന്ധി കപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാതതന്ധിൻടറ
ഫലമക്ഷാടണനസ കടണതന്ധിയക്ഷാലസസസൂൾ ജന്ധില അടന്ധിയന്ത്രന്ധിരമക്ഷായന്ധി അതസ പരന്ധിഹരന്ധികസുനതന്ധിനസുള
നടപടന്ധികൾ സജ്വട്ടീകരന്ധിനകണതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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കസുടന്ധിയസുടട ബവകലകതന്ധിൻടറ ആവന്ധിർഭക്ഷാവമക്ഷായന്ധിരസുനസു ആ സജ്വഭക്ഷാവസം എനസ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികലസ
സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം രകന്ധിതക്ഷാവസുസം കസുടന്ധിയസുടട IEP ടട്ടീമന്ധിടല കപധക്ഷാന അസംഗങ്ങളസുസം ആ കതൃതകസം
ബവകലകതന്ധിൻടറ ആവന്ധിർഭക്ഷാവമക്ഷാടണനസ കടണതന്ധിയക്ഷാലസIEP ടട്ടീസം തട്ടീർചയക്ഷായസുസം:
1. സസൂൾ ജന്ധില സ്ഥലസം മക്ഷാറസം സഭവന്ധികക്ഷാനന്ധിടയക്ഷായ സസംഭവതന്ധിനസുമസുമസ FBA
നടതന്ധിയന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ ഒരസു FBA നടനതണതക്ഷാണസ. കസൂടക്ഷാടത കസുടന്ധിയസ സജ്വക്ഷാഭക്ഷാവ രസൂപട്ടീകരണ
കപകകന്ധിയയസുസം [Behavioral Intervention Plan (BIP)] നന്ധിർനദ്ദേശ്രന്ധിനകണതക്ഷാണസ.
2. BIP മസുനമ തടന വന്ധികസന്ധിപ്പന്ധിചന്ധിടസുടണങന്ധിലസഅതസ വന്ധിലയന്ധിരസുതന്ധി
ആവശ്രകടമങന്ധിലസസജ്വഭക്ഷാവടത സസംനബക്ഷാധന ടചെയ്യെസുന തരതന്ധിലസടമചടപ്പടസുതസുക.
കപനതകക സക്ഷാഹചെരകങ്ങൾ എന തലടകടന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസടകക്ഷാടസുതടതക്ഷാഴന്ധിടകയസുള
സക്ഷാഹചെരകങ്ങളന്ധിലസകസുടന്ധിടയ സസൂൾ ജന്ധില കസുടന്ധിടയ ഉണക്ഷായന്ധിരസുന സക്ഷാഥക്ഷാനതസുതടന രകന്ധിതക്ഷാവസുസം
ജന്ധിലയസുസം, BIP ടമചടപ്പടസുതസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി കസുടന്ധിയസുടട സ്ഥക്ഷാനസം മക്ഷാറക്ഷാൻ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികക്ഷാത പകസം,
നന്ധിലനന്ധിർനതണതക്ഷാണസ.
കപനതകക സക്ഷാഹചെരകങ്ങൾ
ടപരസുമക്ഷാറസം കസുടന്ധിയസുടട ബവകലകവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പടതക്ഷാടണങന്ധിലസുസം അടലങന്ധിലസുസം
തക്ഷാടഴപ്പറയസുന കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാലസുടന്ധിടയ മടറക്ഷാരസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സസംവന്ധിധക്ഷാനതന്ധിനലയസ .കസുടന്ധിയസുടട
IEP ടട്ടീമന്ധിൻടറ നന്ധിർനദ്ദേശ്രകപകക്ഷാരസം. 45 അദ്ധകയന ദന്ധിവസങ്ങൾ വടര മക്ഷാറക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ:
1. സസൂളന്ധിനലയസ ആയസുധസം ടകക്ഷാണസുവരന്ധികനയക്ഷാ MDE യസുടടനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ
അധന്ധികക്ഷാരപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസുള സസൂളന്ധിനലക്ഷാ പരന്ധിസരനതക്ഷാ സസൂൾ പരന്ധിപക്ഷാടന്ധികളസുടട ഇടനയക്ഷാ
ആയസുധസം ബകവശ്രസം ടവയലസ;
2. അറന്ധിനവക്ഷാടട നന്ധിയമവന്ധിരസുദ്ധമക്ഷായ ലഹരന്ധി പദക്ഷാർതങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിയകന്ത്രന്ധിത പദക്ഷാർതങ്ങനളക്ഷാ
ബകവശ്രസം ടവയസുകനയക്ഷാ വന്ധിലസകസുകനയക്ഷാ സസൂളന്ധിനലക്ഷാ MDE യസുടടനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ
അധന്ധികക്ഷാരപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസുള സസൂളന്ധിനലക്ഷാ പരന്ധിസരനതക്ഷാ സസൂൾ പരന്ധിപക്ഷാടന്ധികളസുടട ഇടനയക്ഷാ
നടതസുക; അടലങന്ധിലസ
3. സസൂളന്ധിനലക്ഷാ MDE യസുടടനയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുനടനയക്ഷാ അധന്ധികക്ഷാരപരന്ധിധന്ധിയന്ധിലസുള സസൂളന്ധിനലക്ഷാ
പരന്ധിസരനതക്ഷാ സസൂൾ പരന്ധിപക്ഷാടന്ധികളസുടട ഇടനയക്ഷാ ടവചസ മക്ഷാരകമക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധികമക്ഷായന്ധി
മടറക്ഷാരക്ഷാടള മസുറന്ധിനവലസ്സപന്ധികസുക.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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നന്ധിർവ്വചെനങ്ങൾ

നന്ധിയകന്ത്രന്ധിത പദക്ഷാർതങ്ങൾ എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ നന്ധിയകന്ത്രന്ധിത പദക്ഷാർതങ്ങളസുടട
ചെടതന്ധിടല (21 U.S.C. 812(c)) ടസകൻ 202(c) യന്ധിടല ടഷപ്ഡേകസൂളസുകൾ I, II, III, IV, അടലങന്ധിലസ V
കപകക്ഷാരസം തന്ധിരന്ധിചറന്ധിഞന്ധിടസുള ഒരസു കപ്ഡേനഗക്ഷാ മറസു പദക്ഷാർതങ്ങനളക്ഷാ ആണസ.

നന്ധിയമവന്ധിരസുദ്ധമക്ഷായ ലഹരന്ധിവസസു എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ ഒരസു നന്ധിയകന്ത്രന്ധിത പദക്ഷാർതസം ആണസ;
എനക്ഷാലന്ധിതന്ധിലസനന്ധിയമപരമക്ഷായന്ധി ബകവശ്രസം ടവയസുനതസുസം ബലസൻസസ ഉള ഒരസു ആനരക്ഷാഗക
വന്ധിദഗസദ്ധൻടറനയക്ഷാ ആ ചെടനമക്ഷാ ടഫപ്ഡേറല നന്ധിയമകപകക്ഷാരനമക്ഷാ അധന്ധികക്ഷാരസം ഉള ആളസുനടനയക്ഷാ
നമലസനനക്ഷാടതന്ധില ഉപനയക്ഷാഗന്ധികസുനതസുമക്ഷായ നന്ധിയകന്ത്രന്ധിത വസസുകൾ ടപടസുനതല.

മക്ഷാരകമക്ഷായ ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധിക അപകടസം എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ യസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറസസസ നകക്ഷാപ്ഡേന്ധിടല
ബടറന്ധിലസ18 ടല ടസകൻ 1365 ടല സബസടസകൻ(h) ടല (3) മക്ഷാരകമക്ഷായ ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധിക അപകടസം
എന പക്ഷാരക്ഷാകഗക്ഷാഫന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസുളതസുകപകക്ഷാരമക്ഷാണസ. (അറക്ഷാചസടമൻറസ A കക്ഷാണസുക.)

ആയസുധസം എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ യസുബണറപ്ഡേസ നസ്റ്റേറസസസ നകക്ഷാപ്ഡേന്ധിടല ബടറന്ധിലസ18 ടല
ടസകൻ 930 ടല സബസടസകൻ(g) ടല മക്ഷാരകമക്ഷായ ആയസുധസം എന
പക്ഷാരക്ഷാകഗക്ഷാഫന്ധിനടന്ധിയന്ധിലസുളതസു(2) കപകക്ഷാരമക്ഷാണസ. (അറക്ഷാചസടമൻറസ A കക്ഷാണസുക.)

വന്ധിജക്ഷാപനസം
വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികളസുടട അചടകസം ലസംഘന്ധിചതന്ധിനസ കസുടന്ധിടയ നടപടന്ധിയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായന്ധി സ്ഥലസം മക്ഷാറസുവക്ഷാൻ
തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധികസുന ദന്ധിവസസം സസൂൾ ജന്ധില ആ തട്ടീരസുമക്ഷാനടതപ്പറന്ധി രകന്ധിതക്ഷാകടള അറന്ധിയന്ധികസുകയസുസം
സസുരകക്ഷാ മസുൻകരസുതലസുകൾകസുള നടപടന്ധികകമങ്ങളസുടട നനക്ഷാടട്ടീസസ ടകക്ഷാടസുകസുകയസുസം നവണതക്ഷാണസ.

അചടക നടപടന്ധിയസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായസുള സ്ഥലസം മക്ഷാറലസുകൾ
34 CFR §300.536
ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസ്ഥന്ധിതന്ധിയന്ധില നന്ധിനസുസം തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുതവ
കപകക്ഷാരസം നട്ടീകസം ടചെയ്യെസുകയക്ഷാടണങന്ധില അതസ സ്ഥലസം മക്ഷാറസം ആയന്ധി പരന്ധിഗണന്ധികസുസം.
1. ഒറയടന്ധിയസ 10 അദ്ധകയനദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസുസം കസൂടസുതലസദന്ധിവസനതയക്ഷാണസ നട്ടീകസം
ടചെയ്യെസുനടതങന്ധിലസ; അടലങന്ധിലസ
2. കസുടന്ധി നന്ധിരന്ത്രരമക്ഷായന്ധി ഒരസു കകമതന്ധിലസനട്ടീകസം ടചെയ്യെടപ്പടസുനസു, കക്ഷാരണസം:
a. നന്ധിരന്ത്രരമക്ഷായന്ധി നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസുകൾ ഒരസു അദ്ധകയനവർഷതന്ധിടല 10
അദ്ധകയനദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസുസം കസൂടസുതലസ;

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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b. കസുടന്ധിയസുടട ടപരസുമക്ഷാറസം നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസുകൾകന്ധിടയക്ഷാകന്ധിയ മസുമടത
സസംഭവങ്ങൾകസ വസസുതക്ഷാപരമക്ഷായന്ധി സമക്ഷാനസം; കസൂടക്ഷാടത
c. ഒനരക്ഷാ നട്ടീകസം ടചെയ്യെലന്ധിൻനറയസുസം നട്ടീളസം, കസുടന്ധി നട്ടീകസം ടചെയ്യെടപ്പട ആടക സമയസം,
നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസുകളസുടട സമക്ഷാനത എനന്ധിങ്ങടനയസുള അധന്ധികവന്ധിവരങ്ങൾ.
നകസസ ബബ നകസസ അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലന
സ ന്ധിരന്ത്രരമക്ഷായ നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസുകളസുടട കകമസം മസൂലസം
സ്ഥനമക്ഷാറസം സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിർനദ്ദേശ്രന്ധിചന്ധിടസുസം നകക്ഷാടതന്ധി മസുഖക്ഷാന്ത്രന്ധിരസം അതസ നചെക്ഷാദകസം
ടചെയ്യെടപ്പടന്ധിടസുടണങന്ധിലസ.

സസംവന്ധിധക്ഷാനതന്ധിൻടറ തട്ടീരസുമക്ഷാനസം
34 CFR §300.531
IEP ടട്ടീസം കസുടന്ധിയസു നവണ ഇടകക്ഷാല മറസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സസംവന്ധിധക്ഷാനസം സ്ഥലസം മക്ഷാറസം വഴന്ധിയസുള നട്ടീകസം
ടചെയ്യെലസുകൾ, അധന്ധിക അധന്ധികക്ഷാരസം, കപനതകക സക്ഷാഹചെരകങ്ങൾ എനട്ടീ
തലടകടസുകളന്ധിലസമസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസു കപകക്ഷാരമസുള നട്ടീകസം ടചെയ്യെലസുകൾ എനന്ധിവ നനരന്ധിട
കസുടന്ധികൾകക്ഷായന്ധി ഒരസുനകണതക്ഷാണസ.

അപ്പട്ടീലസ
34 CFR §300.532
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധിയസുടട രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനക്ഷായന്ധി
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി(മസുകളന്ധിലസകക്ഷാണസുക) ടകക്ഷാടസുത
കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസഅതതൃപസതന്ധിയസുടണങന്ധിലസഫയലസടചെയ്യെക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
1. ഈ അചടക നടപടന്ധികളസുടട ഭക്ഷാഗമക്ഷായസുള സ്ഥലസം മക്ഷാറസം സസംബനന്ധിച ഏടതക്ഷാരസു
തട്ടീരസുമക്ഷാനവസുസം; അടലങന്ധിലസ
2. മസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുകപകക്ഷാരമസുള ബവകലകങ്ങളസുടട ആവന്ധിർഭക്ഷാവതന്ധിൻടറ
തട്ടീരസുമക്ഷാനസം.
കസുടന്ധിയസുടട നന്ധിലവന്ധിടല വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസ്ഥന്ധിതന്ധി കസുടന്ധിനയക്ഷാ മറക്ഷാർടകങന്ധിലസുനമക്ഷാ അപകടസം വരസുതസുടമനസ
വന്ധിശ്രജ്വസന്ധികസുന പകസം സസൂൾ ജന്ധിലയസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനക്ഷായന്ധി മസുറകപകക്ഷാരമസുള
പരക്ഷാതന്ധി (മസുകളന്ധിലസനനക്ഷാകസുക) നലസകക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നലക്ഷാ ജപ്ഡേസജന്ധിയസുടട അധന്ധികക്ഷാരസം
നന്ധിഷസപക അപ്ഡേസമന്ധിനന്ധിസസനകടറട്ടീവസ നലക്ഷാ ജപ്ഡേസജന്ധി എന ഉപശ്രട്ടീർഷകതന്ധിനകതസു ടകക്ഷാടസുതതസു
കപകക്ഷാരമസുള ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവറന്ധിയ ALJ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നടതസുകയസുസം ഒരസു
തട്ടീരസുമക്ഷാനടമടസുകസുകയസുസം നവണസം. ALJ യസ:
1. ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധിടയ നട്ടീകസം ടചെയസതതസ സസൂൾ അധന്ധികതൃതരസുടട അധന്ധികക്ഷാരസം എന
ശ്രട്ടീർഷകതന്ധിനസുതക്ഷാടഴ ടകക്ഷാടസുത വകവസ്ഥകളസുടട ലസംഘനമക്ഷാടണനനക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട
ടപരസുമക്ഷാറസം കസുടന്ധിയസുടട ബവകലകതന്ധിൻടറ ആവന്ധിർഭക്ഷാവസം ആടണനനക്ഷാ ALJ
കടണതന്ധിയക്ഷാലസകസുടന്ധിടയ മസുമസുണക്ഷായന്ധിരസുന നന്ധിലയന്ധിലസതടന തന്ധിരന്ധിടകടയതന്ധികക്ഷാസം.
2. കസുടന്ധിയസുടട നന്ധിലവന്ധിലസുള നന്ധില തസുടരസുനതസ കസുടന്ധിനയക്ഷാ മറസുളവർനകക്ഷാ അപകടസം
വരസുതസുടമനസ ALJ യസ നബക്ഷാദ്ധകടപ്പടക്ഷാലസ45 അദ്ധകയന ദന്ധിവസങ്ങൾകസുസം അധന്ധികമലക്ഷാടത
ഇടകക്ഷാല മറസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസസംവന്ധിധക്ഷാനതന്ധിനലയസ മക്ഷാറസുനതന്ധിനക്ഷായന്ധി ഉതരവന്ധിടക്ഷാസം.
കസുടന്ധിടയ നന്ധിലവന്ധിടല സ്ഥന്ധിതന്ധിയന്ധിലസതസുടരസുനതസ കസുടന്ധിനയക്ഷാ മറസുളവർനകക്ഷാ അപകടസം വരസുതസുടമനസ
സസൂൾ ജന്ധിലയസ നബക്ഷാദ്ധകമക്ഷായക്ഷാലസഈ വക്ഷാദസം നകൾകലസകപകകന്ധിയകൾ ആവർതന്ധികടപ്പനടകക്ഷാസം.
ഒരസു രകന്ധിതക്ഷാനവക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനക്ഷായസുള പരക്ഷാതന്ധി
ഫയലസടചെയസതക്ഷാലസതക്ഷാടഴ ടകക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരടമക്ഷാഴന്ധിടക മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി,
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധികളന്ധിടല വക്ഷാദസം നകൾകലസ എനട്ടീ ശ്രട്ടീർഷകങ്ങളസുടട കട്ടീടഴയസുള
ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവറസുന തരതന്ധിലസഅതരസം വക്ഷാദസം നടനതണതക്ഷാണസ.
1. ധതൃതന്ധി പന്ധിടന്ധിചസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിനസ MDE ഏർപ്പക്ഷാടസ ടചെയ്യെസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ
ഹന്ധിയറന്ധിങസ ആവശ്രകടപ്പടസ 20 അദ്ധകയനദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസവക്ഷാദസം നകൾകലസുസം ശ്രഷസം 10
അദ്ധകയനദന്ധിവസങ്ങൾകസുളന്ധിലസതട്ടീരസുമക്ഷാനവസുസം എടസുകണസം.
2. രകന്ധിതക്ഷാകളസുസം സസൂൾ ജന്ധിലയസുസം നരഖക്ഷാമസൂലസം കക്ഷാരണസം കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ
ഒഴന്ധിവക്ഷാകന്ധിയന്ധിടന്ധിടലങന്ധിനലക്ഷാ മദ്ധകസ്ഥത ഉപനയക്ഷാഗന്ധികക്ഷാൻ സമതന്ധിചന്ധിടന്ധിടലങന്ധിനലക്ഷാ
മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധിയ നനക്ഷാടട്ടീസസ ലഭന്ധിചസ ഏഴസ കലണർ ദന്ധിവസങ്ങൾകകസം കക്ഷാരണസം
കക്ഷാണന്ധികലസകസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെ നടനതണതക്ഷാണസ. മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ലഭന്ധിചസ 15 കലണർ
ദന്ധിവസങ്ങൾകകസം രണസു കകന്ധികൾകസുസം തതൃപസതമക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസപരന്ധിഹരന്ധിചന്ധിടലങന്ധില
വക്ഷാദസം നകൾകലസമസുനനക്ഷാടസ നട്ടീങ്ങസുസം
വക്ഷാദസം നകൾകലന്ധിലഉ
സ ൾടപ്പട കകന്ധി (നന്ധിങ്ങനളക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ) സന്ധിവന്ധിലസ
ആകനസുകളസുസം ആ ആകനസുകൾ ഫയലസടചെയ്യെസുനതന്ധിനസുള സമയകകമങ്ങളസുസം എന ഭക്ഷാഗതസ

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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ടകക്ഷാടസുതതസുകപകക്ഷാരസം സന്ധിവന്ധിലസആകൻ ടകക്ഷാണസുവനന്ധിടലങന്ധിലസ തജ്വരന്ധിത ഗതന്ധിയന്ധിലസുള വക്ഷാദസം
നകൾകലന്ധിൻടറ ഫലസം അന്ത്രന്ധിമമക്ഷാകസുസം.

അപ്പട്ടീലന്ധിൻടറ സമയടത കസുടന്ധിയസുടട സ്ഥക്ഷാനസം
34 CFR §300.533
മസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരസം രകന്ധിതക്ഷാനവക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ അചടകസം സസംബനന്ധിച
കക്ഷാരകങ്ങളന്ധിലസ മസുറകപകക്ഷാരമസുള പരക്ഷാതന്ധി ഫയലസടചെയസതക്ഷാലസകസുടന്ധി ഹന്ധിയറന്ധിങസ ഓഫട്ടീസറസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനസം
ഉണക്ഷാവസുനതസുവടരനയക്ഷാ സസൂൾ അധന്ധികതൃതരസുടട അധന്ധികക്ഷാരസം എന ശ്രട്ടീർഷകതന്ധിലസുളതസുനപക്ഷാടല
നട്ടീകസം ടചെയ്യെലന്ധിൻടറ കക്ഷാലക്ഷാവധന്ധി കഴന്ധിയസുനതസു വടരനയക്ഷാ, ഏതക്ഷാണസ ആദകടമന
കകമതന്ധിലസഇടകക്ഷാല മറസു വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ സസംവന്ധിധക്ഷാനതന്ധിലസ (രകന്ധിതക്ഷാവസുസം MDE നയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ
സമതന്ധിചക്ഷാലസ) തസുടനരണതക്ഷാണസ.

കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം അനസുബന നസവനങ്ങൾകസുസം ഇനന്ധിയസുസം
അർഹരക്ഷായന്ധിടന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധികളസുടട സസംരകണസം
34 CFR §300.534
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
ഒരസു കസുടന്ധി കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുള അർഹത ടതളന്ധിയന്ധികക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുകയസുസം ടപരസുമക്ഷാറചടസം
ലസംഘന്ധികസുകയസുസം എനക്ഷാലസസസൂൾ ജന്ധിലയസ കസുടന്ധിയസ ബവകലകമസുടണനസ സസംഭവസം അതന്ധിനസുമസുമസ
അറന്ധിയസുകയസുസം ടചെയ്യെക്ഷാടമങന്ധിലസ (തക്ഷാടഴ ടകക്ഷാടസുതതസു നപക്ഷാടല) കസുടന്ധിയസ ഈ
നനക്ഷാടട്ടീസന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിച ഏടതക്ഷാരസു സസംരകണതന്ധിനസുസം അനപകന്ധികക്ഷാസം.
അചടക നടപടന്ധികളന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനസം
അചടക നടപടന്ധികസ കക്ഷാരണമക്ഷായ ടപരസുമക്ഷാറസം നടകസുനതന്ധിനസു മസുമസ കസുടന്ധി ഒരസു ബവകലകമസുള
കസുടന്ധിയക്ഷാടണനസ സസൂൾ ജന്ധിലയസ നബക്ഷാദ്ധകമസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
1. കസുടന്ധിയസുടട രകന്ധിതക്ഷാവസ കസുടന്ധിയസ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബന നസവനങ്ങളസുസം
ലഭകമക്ഷാകണടമന കരസുതലസനരഖക്ഷാമസൂലസം വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ ഏജൻസന്ധിയസുടട നമലധന്ധികക്ഷാര
അടലങന്ധിലസഭരണക്ഷാധന്ധികക്ഷാര അധന്ധികതൃതനരക്ഷാനടക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട അദ്ധകക്ഷാപകനരക്ഷാനടക്ഷാ
കപകടന്ധിപ്പന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം;
2. IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിനസുസം
അനസുബനനസവനങ്ങൾകസുസം ഉള നയക്ഷാഗകത ടതളന്ധിയന്ധികക്ഷാനസുള മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായന്ധി
അനപകന്ധിചന്ധിരന്ധികണസം;
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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3. കസുടന്ധിയസുടട ടട്ടീചനറക്ഷാ അടലങന്ധിലമ
സ റസു സസൂൾ ജന്ധിലക്ഷാ അധന്ധികതൃതനരക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട
ടപരസുമക്ഷാറതന്ധിൻടറ ഒരസു കകമസം സസംബനന്ധിചസ കപനതകക കരസുതലസുകൾ നനരന്ധിടസ സസൂൾ
ജന്ധിലയസുടട കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ പ്ഡേയറകനറക്ഷാനടക്ഷാ മറസു നമലധന്ധികക്ഷാരന്ധികനളക്ഷാനടക്ഷാ
അറന്ധിയന്ധിചന്ധിടസുണക്ഷായന്ധിരന്ധികണസം.
ആനകപങ്ങൾ
തക്ഷാടഴടകക്ഷാടസുത കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാല സസൂൾ ജന്ധിലയസ അതരസം വന്ധിവരങ്ങളസുണക്ഷാവണടമനന്ധില.
1. കസുടന്ധിയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനനക്ഷാ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നസവനങ്ങൾനകക്ഷാ കസുടന്ധിയസുടട
രകന്ധിതക്ഷാവസ വന്ധിസമതന്ധിചസുടവങന്ധില;
2. കസുടന്ധിയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുകയസുസം IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം കസുടന്ധിയസ
ബവകലകമന്ധിടലനസുസം തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിചക്ഷാല.
അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനമക്ഷായ വന്ധിവരങ്ങളന്ധിടലങന്ധിലസബക്ഷാധകമക്ഷാവസുന നന്ധിബനനകൾ
കസുടന്ധിടയതന്ധിടര അചടകനടപടന്ധിടയടസുകസുനതന്ധിനസു മസുമസ അചടക നടപടന്ധികളന്ധിടല വന്ധിവരങ്ങളസുടട
അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനസം, ആനകപങ്ങൾ എനട്ടീ ഉപശ്രട്ടീർഷകങ്ങളന്ധിലസുളതസു കപകക്ഷാരസം കസുടന്ധി ഒരസു
ബവകലകമസുള കസുടന്ധിയക്ഷാടണന നബക്ഷാദ്ധകസം സസൂൾ ജന്ധിലയന്ധിടലങന്ധിലസസമക്ഷാനമക്ഷായ ടപരസുമക്ഷാറസം
കക്ഷാണന്ധിച ബവകലകമന്ധിലക്ഷാത കസുടന്ധികൾകസ ബക്ഷാധകമക്ഷായ അചടക നടപടന്ധികൾ നനരന്ധിനടണന്ധി
വരസുസം.
എങന്ധിലസുസം, കസുടന്ധി അചടക നടപടന്ധികൾ നനരന്ധിടസുന സമയതസ കസുടന്ധിയസുടട മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനക്ഷായന്ധി
അനപക ടകക്ഷാടസുകസുകയക്ഷാടണങന്ധിലത
സ ജ്വരന്ധിതഗതന്ധിയന്ധില മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടനതണതക്ഷാണസ.
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം കഴന്ധിയസുനതസു വടര കസുടന്ധി സസൂൾ അധന്ധികതൃതർ നന്ധിർനദ്ദേശ്രന്ധികസുന സസസടപൻഷനനക്ഷാ
പസുറതക്ഷാകനലക്ഷാ ഉൾപ്പടടയസുള വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ നന്ധിലയന്ധിലസതടന തസുടനരണതക്ഷാണസ,
സസൂൾ ജന്ധില നടതന്ധിയ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ വന്ധിവരങ്ങളസുസം രകന്ധിതക്ഷാവസ നലസകന്ധിയ വന്ധിവരങ്ങളസുസം
കണകന്ധിടലടസുതസ കസുടന്ധി ഒരസു ബവകലകമസുള കസുടന്ധിയക്ഷാടണനസ തട്ടീരസുമക്ഷാനന്ധിചക്ഷാലസമസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിച
അചടകതന്ധിൻടറ ആവശ്രകകതകളസുൾപ്പടട IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള കപനതകക
വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബനനസവനങ്ങളസുസം സസൂൾ ജന്ധില നലനകണതക്ഷാണസ.
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നന്ധിയമ നന്ധിർവ്വഹണ സമന്ധിതന്ധിയസുനടയസുസം നന്ധിയമ അധന്ധികതൃതരസുനടയസുസം നടപടന്ധികളസുസം
തന്ധിരന്ധിചയയലസുസം
34 CFR §300.535
IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B ടചെയ്യെക്ഷാത കക്ഷാരകങ്ങൾ:
1. ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധി ടചെയ്യെസുന കസുറകതൃതകസം ബനടപ്പട അധന്ധികർതർകസ റന്ധിനപ്പക്ഷാർടസ
ടചെയ്യെസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം ഒരസു ഏജൻസന്ധിടയ പന്ധിന്ത്രന്ധിരന്ധിപ്പന്ധികസുക; അടലങന്ധിലസ
2. ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധി ടചെയസത കസുറകതൃതകവസുമക്ഷായന്ധി ബനടപ്പട ടഫപ്ഡേറലസ, നസ്റ്റേറസ
നന്ധിയമകപകക്ഷാരമസുള അനപകകളന്ധിലസഉതരവക്ഷാദന്ധിതനതക്ഷാടട മതന്ധിയക്ഷായ നടപടന്ധികൾ
എടസുകസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം നസ്റ്റേറസ നന്ധിയമ നന്ധിർവ്വഹണ സമന്ധിതന്ധിനയനയക്ഷാ നന്ധിയമ അധന്ധികതൃതനരനയക്ഷാ
തടയസുക.
ടറനകക്ഷാർപ്ഡേസുകൾ അയയലസ
സസൂൾ ജന്ധില ബവകലകമസുള കസുടസ നടതന്ധിയ കസുറകതൃതകസം റന്ധിനപ്പക്ഷാർടസ ടചെയ്യെസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ
സ സൂൾ ജന്ധില:
1. കസുടന്ധിയസുടട കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം സസംബനന്ധിച നരഖകളസുനടയസുസം അചടക
നടപടന്ധിയസുനടയസുസം പകർപ്പസുകൾ കസുറകതൃതകസം റന്ധിനപ്പക്ഷാർടസ ടചെയ്യെസുന അധന്ധികക്ഷാരന്ധികൾകസ
ഏജൻസന്ധി ബകമക്ഷാനറണതക്ഷാണസ;
2. FERPA കപകക്ഷാരസം അനസുവദനട്ടീയമക്ഷായ കസുടന്ധിയസുടട കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസസം സസംബനന്ധിച
നരഖകളസുനടയസുസം അചടക നടപടന്ധിയസുനടയസുസം പകർപ്പസുകൾ വന്ധിതരണസം ടചെയ്യെക്ഷാസം.
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ഏകപകട്ടീയമക്ഷായ കസുടന്ധിടയ ടപക്ഷാതസു ചെന്ധിലവന്ധിലസ
സ ജ്വകക്ഷാരക
സസൂളസുകളന്ധിലനസ ചെർകസുനതന്ധിനസുള ആവശ്രകകതകൾ
ടപക്ഷാതസുവക്ഷായതസ
34 CFR §300.148
ബവകലകമസുള നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസവസുസം അനസുബന
നസവനങ്ങളസുമസുൾപ്പടടയസുള വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ചെന്ധിലനവക്ഷാ, നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ സസൂൾ ജന്ധില
FAPE ലഭകമക്ഷാകസുകയസുസം നന്ധിങ്ങൾ കസുടന്ധിടയ സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിലസനചെർകക്ഷാനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുകയസുസം
ടചെയസതന്ധിടസുടണങന്ധിലസ IDEA യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം സസൂൾ ജന്ധില നന്ധിങ്ങൾകസ നനലണ ആവശ്രകമന്ധില.
എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധി നചെർനന്ധിടസുള സജ്വകക്ഷാരക സസൂൾ ഉൾടപ്പടസുന സസൂൾ ജന്ധില
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ 34 CFR §§300.131131 വഴന്ധി 300.144 .യസുടട പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള
നപക്ഷാപ്പസുനലഷനന്ധിലസഉൾടപ്പടസുതസുകയസുസം അകപകക്ഷാരസം തടന കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ
ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവനറണതസുമക്ഷാണസ.
സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിലനസ ചെരസുവക്ഷാൻ ചെന്ധിലവക്ഷായ പണസം നലസകലസ
ഒരസു സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട അധന്ധികക്ഷാരതന്ധിനസുകട്ടീഴന്ധിലസനന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസനമക്ഷാ
അനസുബനനസവനങ്ങനളക്ഷാ ലഭന്ധിചന്ധിടസുണസ, നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ ഒരസു സജ്വകക്ഷാരക കപട്ടീ സസൂളന്ധിനലക്ഷാ
എലടമൻററന്ധി സസൂളന്ധിനലക്ഷാ ടസകൻററന്ധി സസൂളന്ധിനലക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലയസുടട അനസുവക്ഷാദനമക്ഷാ ശ്രസുപക്ഷാർശ്രനയക്ഷാ
കസൂടക്ഷാടത നചെർതസുനസു, ഇവന്ധിടട ഒരസു നകക്ഷാടതന്ധിനയക്ഷാ ALJ നയക്ഷാ ഏജൻസന്ധി ശ്രരന്ധിയക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസ FAPE
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ സമയകപദമക്ഷായ രട്ടീതന്ധിയന്ധിലസലഭകമക്ഷാകന്ധിയന്ധിടന്ധില എനസ കടണതന്ധിയക്ഷാലസ ചെന്ധിലവസ
തന്ധിരന്ധിചസ നന്ധിങ്ങൾകസ തരസുവക്ഷാൻ ഏജൻസന്ധിനയക്ഷാടക്ഷാവശ്രകടപ്പടക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ. MDE നയക്ഷാ സസൂൾ ജന്ധിലനയക്ഷാ
നലസകസുന നന്ധിലവക്ഷാരസം ഇടലങന്ധിലസനപക്ഷാലസുസം ALJ നയക്ഷാ നകക്ഷാടതന്ധിനയക്ഷാ നന്ധിങ്ങളസുടട തട്ടീരസുമക്ഷാനസം ശ്രരന്ധി
ടവയക്ഷാവസുനതക്ഷാണസ.
ചെന്ധിലവക്ഷായ പണസം നലസകസുനതന്ധിനസുള പരന്ധിധന്ധി
മസുകളന്ധിടല പക്ഷാരക്ഷാകഗക്ഷാഫന്ധിലട
സ കക്ഷാടസുതതസു കപകക്ഷാരമസുള ചെന്ധിലവക്ഷായ പണതന്ധിൻടറ തക്ഷാടഴ പറയസുന
കക്ഷാരണങ്ങൾ ടകക്ഷാണസ ചെന്ധിലവസ കസുറയസുകനയക്ഷാ നന്ധിനഷധന്ധികസുകനയക്ഷാ ടചെയ്യെക്ഷാസം:
1. ഒനസുകന്ധിലസ: (a) കസുടന്ധിടയ പബന്ധികസ സസൂളന്ധിലസനന്ധിനസുസം നട്ടീകസം ടചെയ്യെസുനതന്ധിനസു മസുമസ നന്ധിങ്ങൾ
പടങടസുത ഏറവസുമടസുത IEP കസൂടന്ധികക്ഷാഴസചെയന്ധിലസ IEP ടട്ടീമന്ധിനനക്ഷാടസ നന്ധിങ്ങൾ സസൂൾ ജന്ധില
FAPE നലസകസുനതന്ധിനക്ഷാവശ്രകമക്ഷായ നന്ധിയമനസം നന്ധിരസന്ധികസുകയക്ഷാടണനസുസം ടപക്ഷാതസു ചെന്ധിലവന്ധിലസ
കസുടന്ധിടയ സജ്വകക്ഷാരക സസൂളന്ധിലസനചെർകസുനതന്ധിനസുള നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ
മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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നചെർകസുകയക്ഷാടണനസുമസുള വന്ധിവരസം മറചസുടവചസു; അടലങന്ധില(സ b) കസുടന്ധിടയ പബന്ധികസ
സസൂളന്ധിലസനന്ധിനസുസം നട്ടീകസുനതന്ധിനസ 10 കപവതൃതന്ധി ദന്ധിനങ്ങടളങന്ധിലസുസം മസുമസ (കപവതൃതന്ധി
ദന്ധിവസങ്ങളന്ധിലസുൾടപ്പടസുന അവധന്ധി ദന്ധിവസങ്ങളസുൾപ്പടട) സസൂൾ ജന്ധിലയസ ആ വന്ധിവരസം കക്ഷാണന്ധിചസ
നരഖക്ഷാമസൂലമസുള നനക്ഷാടട്ടീസസ ടകക്ഷാടസുതന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ;
2. നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ പബന്ധികസ സസൂളന്ധിലസനന്ധിനസുസം നട്ടീകസം ടചെയ്യെസുനതന്ധിനസുസം മസുമസ സസൂൾ ജന്ധില
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയസം നടതസുനതന്ധിനസുള ഉനദ്ദേശ്രസം കക്ഷാണന്ധിചസ നന്ധിങ്ങൾകസ
മസുൻകസൂർ നനക്ഷാടട്ടീസസ നലസകന്ധിയന്ധിടസുസം (യസുകമക്ഷായ മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിൻടറ
ഉനദ്ദേശ്രമസുൾടകക്ഷാളസുന കപസക്ഷാവനയസുൾപ്പടട) നന്ധിങ്ങൾ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിടയ
മസൂലകനന്ധിർണ്ണയതന്ധിനസ എതന്ധികക്ഷാതന്ധിരസുനക്ഷാലസ; അടലങന്ധിലസ
3. നന്ധിങ്ങലസുടട നടപടന്ധികൾ യസുകന്ധിരങന്ധിതമക്ഷാടണനസ ഒരസു നകക്ഷാടതന്ധി കടണതന്ധിയക്ഷാലസ.
എനന്ധിരസുനക്ഷാലസുസം ചെന്ധിലവക്ഷായ തസുക:
1. ഇനന്ധി പറയസുന കക്ഷാരണങ്ങളക്ഷാലസകസുറയസുവക്ഷാനനക്ഷാ തടയസുവക്ഷാനനക്ഷാ നനക്ഷാടട്ടീസ
നലസകക്ഷാതന്ധിരന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ പക്ഷാടസുളതല. (a) നന്ധിങ്ങസുടട സസൂൾ നനക്ഷാടട്ടീസസ നലസകസുനതന്ധിലസനന്ധിനസുസം
നന്ധിങ്ങടള തടഞസു; (b) മസുകളന്ധിലസവന്ധിശ്രദട്ടീകരന്ധിചതസുകപകക്ഷാരസം നന്ധിങ്ങൾ നലസനകണ നനക്ഷാടട്ടീസസ
നന്ധിങ്ങൾകസ ലഭന്ധിചന്ധില; അടലങന്ധിലസ (c) മസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവറസുനതസ
നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധികമക്ഷായന്ധി അപകടങ്ങളസുണക്ഷാകക്ഷാനന്ധിടയക്ഷാകസുസം; കസൂടക്ഷാടത
2. നകക്ഷാടതന്ധിയസുനടനയക്ഷാ ALJ യസുനടനയക്ഷാ വന്ധിനവചെനക്ഷാധന്ധികക്ഷാരകപകക്ഷാരസം രകന്ധിതക്ഷാകൾ
ടകക്ഷാടസുനകണ നനക്ഷാടട്ടീസസ നലസകന്ധിയന്ധിടലങന്ധിലസകസുറയസുവക്ഷാനനക്ഷാ നന്ധിനഷധന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ ഇനന്ധി
പറയസുന കക്ഷാരകങ്ങളസുടട അടന്ധിസ്ഥക്ഷാനതന്ധിലസപക്ഷാടന്ധില: (a) രകന്ധിതക്ഷാവസ
വന്ധിദകഭകക്ഷാസമന്ധിലക്ഷാതയക്ഷാളസുസം ഇസംഗട്ടീഷസ എഴസുതക്ഷാനറന്ധിയക്ഷാതയക്ഷാളസുസം(b) മസുകളന്ധിലസടകക്ഷാടസുത
ആവശ്രകകതകൾ നന്ധിറനവറസുനതസ നന്ധിങ്ങളസുടട കസുടന്ധിയസ കക്ഷാരകമക്ഷായ
മക്ഷാനസന്ധികകപശ്രസനങ്ങളസുണക്ഷാകസുസം.

കപക്ഷായപസൂർതന്ധിയക്ഷാകസുനമക്ഷാൾ രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിൻടറ അവകക്ഷാശ്രസം ബകമക്ഷാറസുനതസ
34 CFR §300.520
ബവകലകമസുള ഒരസു കസുടന്ധി കപക്ഷായപസൂർതന്ധിയക്ഷാവസുകയക്ഷാടണങന്ധിലസ (മന്ധിഷന്ധിഗണന്ധിലസ18 വയസസ, നകക്ഷാടതന്ധി
നന്ധിയമകപകക്ഷാരസം ഒരസു രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിടന നന്ധിയമന്ധിചന്ധിടന്ധിടലങന്ധിലസ) പബന്ധികസ ഏജൻസന്ധി കസുടന്ധിയസുസം
രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസുസം IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരസം രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിനസുള എലക്ഷാ അവകക്ഷാശ്രങ്ങളസുസം കസുടന്ധിയസ
ബകമക്ഷാറസുകയക്ഷാടണനസ കക്ഷാണന്ധിചസ IDEA യന്ധിടല പക്ഷാർടസ B കപകക്ഷാരമസുള എലക്ഷാ നനക്ഷാടട്ടീസസുസം
നലസനകണതക്ഷാണസ. ടഫപ്ഡേറലസ, നസ്റ്റേറസ ജസുവബനലസ നഹക്ഷാമസുകളന്ധിനലക്ഷാ ജയന്ധിലസുകളന്ധിനലക്ഷാ മനറക്ഷാ
പക്ഷാർപ്പന്ധിചന്ധിടസുള ഏടതക്ഷാരസു വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധിയസുനടയസുസം രകന്ധിതക്ഷാവന്ധിലസനന്ധികന്ധിപസതമക്ഷായ അവകക്ഷാശ്രങ്ങൾ
കപക്ഷായപസൂർതന്ധിയക്ഷായക്ഷാലസ വന്ധിദകക്ഷാർതന്ധികസു തടന ലഭന്ധികസുനതക്ഷാണസ.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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അനസുബനസം A- ടഫപ്ഡേറലസനന്ധിർവ്വചെനങ്ങൾ
മക്ഷാരകമക്ഷായ ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധിക പരന്ധികസ
18 USC 1365(h)
3. മക്ഷാരകമക്ഷായ ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധിക പരന്ധികസ എനതസുടകക്ഷാണസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ
തക്ഷാടഴപ്പറയസുനകപകക്ഷാരമസുള പരന്ധികസുകളക്ഷാണസ(A)

മരണതന്ധിനസു കക്ഷാരണമക്ഷാനയകക്ഷാവസുന;

(B)

കഠന്ധിനമക്ഷായ ശ്രരട്ടീര നവദനയസുളവക്ഷാകസുന;

(C)

നട്ടീണസു നന്ധിലസകസുന ബവരസൂപകതന്ധിനസ കക്ഷാണമക്ഷാനയകക്ഷാവസുന; അടലങന്ധിലസ

(D)

ഏടതങന്ധിലസുസം ശ്രരട്ടീര അവയവതന്ധിനനക്ഷാ മക്ഷാനസന്ധികനന്ധിലനയക്ഷാ നട്ടീണസു നന്ധിലസകസുന
കതനമലസപ്പന്ധികസുന; കസൂടക്ഷാടത

4. ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധികമക്ഷായ പരന്ധികസ എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ
(A)

മസുറന്ധിനവക്ഷാ ടപക്ഷാളനലക്ഷാ നപക്ഷാറനലക്ഷാ ബവരസൂപകനമക്ഷാ;

(B)

ശ്രക്ഷാരട്ടീരന്ധികമക്ഷായ നവദന;

(C)

അസസുഖസം;

(D)

ഏടതങന്ധിലസുസം ശ്രരട്ടീര അവയവതന്ധിനനക്ഷാ മക്ഷാനസന്ധികനന്ധിലനയക്ഷാ കതനമലസപ്പന്ധികസുന;
അടലങന്ധിലസ

(E)

എകത തക്ഷാതസകക്ഷാലന്ധികമക്ഷായക്ഷാലസുസം ഏറ മറസു പരന്ധികസുകൾ.

ആയസുധസം
18 USC 930(g)
(2) “അപകടകരമക്ഷായ ആയസുധസം” എനസുനദ്ദേശ്രന്ധികസുനതസ ടകക്ഷാലസുവക്ഷാനനക്ഷാ മക്ഷാരകമക്ഷായന്ധി
മസുറന്ധിനവലസപ്പന്ധികസുവക്ഷാനനക്ഷാ കഴന്ധിവസുള ഒരസു ആയസുധനമക്ഷാ, ഉപകരണനമക്ഷാ, സക്ഷാമകഗന്ധിനയക്ഷാ വസസുനവക്ഷാ,
പദക്ഷാർതനമക്ഷാ ജട്ടീവനസുളനതക്ഷാ ഇലക്ഷാതനതക്ഷാ ആയ വസസുകനളക്ഷാ ആണസ. ഇതന്ധിലസ 2 1/2 ഇഞന്ധിലസ
തക്ഷാടഴയസുള നപനക്ഷാകതന്ധി ഉൾടപ്പടസുനതല.

മന്ധിഷന്ധിഗണസവന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസ വകസുപ്പസ, കപനതകക വന്ധിദകക്ഷാഭകക്ഷാസതന്ധിൻടറ ഓഫട്ടീസസ
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