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వికలాంగుల విదా, చట2ం [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], వెeకలా,ల్యు 
కలిగిన విదా,ర్పుh ల విద,క్యు సంబంధించి ఉన్నఫ్పెడరల్ చట2ము ప్రకారము, పాఠశాలల్యు, IDEA మరియు U.S. 

విదా, నియమావళి కింద లభించే విధాన రక్షణల పూరిq వివరణను కలిగి ఉన్న నోటీసును వెeకల,ంతో ఉన్న 
బిడR తలిtదండ్యు్ర లక్యు అందించాలి.  ఒక విదా, సంవత\రంలో ఒకసారి మాత్రమే ఈ నోటీసు యొక్క కాపీని 
తలిtదండ్యు్ర లక్యు ఇవాzలి, తపిCతే తలిtదండ్యు్ర లక్యు నోటీసు ఇవzవలసిన సందరా{ల్యు:  (1) ప్ార ధమిక రిఫ్పెరల్ మీద 
లేదా తలిtదండ్యు్ర ల అభ,ర్థనప్పెe అంచనా వేయడం; (2) 34 CFR §§300.151 దాzరా 300.153 కింద 
మొదటి రాష2 ్ర ఫిరా,దు అందుక్యున్న తరాzత మరియు పాఠశాల సంవత\రంలో §300.507 కింద మొదటి 
ఫిరా,దు దరఖాసుq  అందుక్యున్న తర్పువాత; (3) ప్టేt స్పె�ంట్ మార్పుC ఉండే ఒక క్రమశిక్షణా చర, తీసుకోవడానికి 
నిర్ణయం తీసుక్యున్నప్పుCడ్యు; మరియు (4) ప్టేర్ట్మెంట్ అభ,ర్థనప్పెe. [34 CFR §300.504(a)]

విధానపరమై	న భద్రతా ప్రమాణాల నోటీసు తపCనిసరిగా §300.148 (ప్రభుతz వ,యంతో ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో 
ఏకపక్ష ప్టేt స్పె�ంట్), §§300.151 దాzరా 300.153 (రాష2 ్ర ఫరిా,దు ప్రకి్రయల్యు), §300.300 (సమ�తి), 

§§300.502 దాzరా 300.503, §§300.505 దాzరా 300.518, మరియు §§300.530 దాzరా 
300.536 (పార్డ్2 B నిబంధనల ఉప భాగం E లోని విధాన రక్షణల్యు) మరియు §§300.610 దాzరా 
300.625 (ఉపభాగం F లో సమాచార నిబంధనల గోప,త) ప్రకారము అందుబాటులో ఉన్న విధానపరమై	న 
భద్రతా ప్రమాణాల పూరిq వివరాలను కలిగి ఉండాలి.

ఈ డాక్యు,మైంట్ మొతqంలో ఈ కి్రంది పొ డి అక్షరాల్యు ఉపయోగించబడాR యి:

ALJ అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్� [Administrative Law Judge]

BIP బిహేవియరల్ ఇంటర్ట్మెzన్షన్ పాt న్ [Behavioral Intervention Plan]

FAPE ఫీ్ర అప్ార పి్రయిేట్ పబిt క్స్ ఎడ్యు,కేషన్ [Free Appropriate Public Education]

FERPA ఫా,మిలీ ఎడ్యు,కేషనల్ ర్ట్మె�ట్\ మరియు ప్పెe�వసీ [Family Educational Rights and 

Privacy Act]
FBA ఫంక్షనల్ బిహవేియరల్ అస్పెస్పె�ంట్ [Functional Behavioral Assessment]

IDEA ఇండివిడ్యు,వల్\ విత్ డిజ్ట్మెబిలిటసీ్ ఎడ్యు,కేషన్ ఆక్స్2 [Individuals with Disabilities 

Education Act]
IEE ఇండిప్పెండెంట్ ఎడ్యు,కేషన్ ఎవాల్యు,యిేషన్ [Independent Educational Evaluation]

IEP ఇండివిడ్యు,వల్ ఎడ్యు,కేషన్ ప్రో్ర గా్ర ం [Individualized Education Program]

MDE మిచిగాన్ డిపార్ట్మె23ంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు,కేషన్ [Michigan Department of Education]

OSE ఆఫీస్ ఆఫ్ స్పెCషల్ ఎడ్యు,కేషన్ [Office of Special Education]

SOAHR స్టే2ట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ హియరింగ్స్\ అండ్జ్ రూల్\ [State Office of 

Administrative Hearings and Rules]
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విధానపరమై	న భద్రతా ప్రమాణాల నోటీసు

సాధారణ సమాచారము

ముందుగానే రాసిన నోటీసు

34 CFR §300.503

నోటీసు

మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 (ఈ నోటీసులో ఉపయోగించబడిన పదము “పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2,” ఒక పబిt క్స్ సూ్కల్ 

అకాడమీ కి కూడా వరిqసుq ంది) మీక్యు వ్ార తపూరzక నోటీసు తపCక్యుండా ఇవాzలి (కొంత సమాచారాని్న మీక్యు 

ఇవాzలి), ఎప్పుCడెeతే:

1. మీ పిలtల గురిqంప్పు, విశ్లేtషణ, లేదా విదా, ప్రతా,మా్నయాని్న ప్ార రంభించడం లేదా మార్పు£కోవడం 

కోసం ప్రతిపాదన చేసినప్పుCడ్యు, లేదా మీ పిలtలకి తగిన ప్రజా విద, [Free Appropriate Public 

Education (FAPE)] ఏరాCటు; లేదా

2. మీ పిలtల గురిqంప్పు, మూలా,ంకనం లేదా ప్రతా,మా్నయాని్నప్ార రంభించటానికి లేదా మార£టానికి, లేదా 

బిడRకి FAPE సదుపాయం లేదా తిరస్కరించినప్పుడ్యు.

నోటీసు యొక్క విషయము

వ్ార తపూరzకమై	న నోటీసు:

1. మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తీసుక్యునేందుక్యు ప్రతిపాదించిన లేదా తిరస్కరించిన చర,ను అభివరి్ణంచాలి;

2. మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తీసుక్యునేందుక్యు ప్రతిపాదించిన లేదా తిరస్కరించిన చర,ను వివరించాలి;

3. మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 చర,ను ప్రతిపాదించటానికి లేదా తిరస్కరించటానికి నిర్ణయించుక్యునేందుక్యు 

ఉపయోగించిన ప్రతి మూలా,ంకన ప్రకి్రయ, సమీక్ష, రికార్పుR  లేదా రిప్రో ర్పు2 ను వివరించాలి.

4. [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] యొక్క B భాగంలోని 

విధానపరమై	న భద్రతా ప్రమాణాల నియమాల కి్రంద మీర్పు రక్షణల్యు కలిగి ఉనా్నరని ఒక ప్రకటన 

చేర£ండి;
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5. మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తీసుక్యునేందుక్యు ప్రతిపాదించిన లేదా తిరస్కరించిన చర, మూలా,ంకనం కోసం 

ప్ార ధమిక ర్ట్మెఫరల్ కాకపొ తే మీర్పు విధానపరమై	న భద్రతా ప్రమాణాల వర్ణనలను ఎలా పొ ందగలరో 

చెపCండి;

6. IDEA యొక్క భాగం B ని అరhం చేసుక్యునేందుక్యు సహాయం కోసం మీర్పు సంప్రదించగలిగే వనర్పులను 

కూడా చరే£ండి;

7. మీ బిడR యొక్క వ,కిqగత విదా, కారా,క్రమము [Individualized Education Program 

(IEP)] బృందం పరగిణించిన ఇతర ఎంపికలను మరియు ఆ ఎంపికల్యు తిరస్కరించటానికి కారణాలను 

వరి్ణంచండి; మరియు

8. మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 చర,ను ప్రతిపాదించటానికి లేదా తిరస్కరించటానికి కారణాల వివరణను ఇవzండి.

వ,కిqగత విదా, కార,క్రమాని్ననోటీసులా ఉపయోగించటము

తలిtదండ్యు్ర ల్యు అందుక్యునే పత్రము(ల్యు) §300.503 యొక్క ప్రమాణాలక్యు తగినటుt గా ఉన్నంతవరకూ ఒక 

పబిt క్స్ ఏజ్ట్మెన్సీ\ IEP ని ముందసుq  లిఖితపూరzత నోటీసులో భాగంగా ఉపయోగించవచు£.

అరhమయిే, భాషలో నోటీసు

నోటీసు తపCక్యుండా:

1. సాధారణ ప్రజలక్యు అరhమయిే,భాషలో వ్ార యబడాలి; మరియు

2. సCష2ంగా ఆచరణ యోగ,ం కాకపొ తే తపC, మీ సా్థ నిక భాషలో ఉండాలి లేదా మీర్పు ఉపయోగించే 

ఇతర సంభాషణా మాధ,మంలో ఉండాలి.

మీ సా్థ నిక భాష లేదా ఇతర సంభాషణా మాధ,మం లిఖిత భాష కాకపొ తే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఇవి 

నిరాh రించాలి;

1. మీ కోసం నోటీసు ఇతర పదhతులలో మౌఖికంగా అనువాదం చయేబడింది లేదా ఇతర సంభాషణా 

మాధ,మంలో;

2. మీర్పు నోటీసులోని విషయాని్న అరhం చేసుక్యునా్నర్పు; మరియు

3. 1 మరియు 2 తగినటుt  ఉనా్నయని లిఖిత సాక్ష,ం ఉంది.
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సా్థ నిక భాష

34 CFR §300.29
పరిమిత ఆంగt ప్ార వీణ,ం ఉన్న వ,కిqతో సా్థ నిక భాషను ఉపయోగించటం అంటే, దాని అరhం ఈ కి్రందిది:

1. ఆ వ,కిq మామూల్యుగా ఉపయోగించే భాష, లేదా ఒక బిడR విషయంలో, పిలtల తలిtదండ్యు్ర ల్యు 

మామూల్యుగా ఉపయోగించే భాష;

2. పిలtవాడితో అని్నపరిచయాలలో (పిలtవాడి యొక్కమూలా,ంకనంతో సహా), బిడR సాధారణంగా ఇంట్లోt  

లేదా నరే్పు£క్యునే వాతావరణంలో ఉపయోగించే భాష.

చెవ్పుడ్యు లేదా గు్ర డిR వ,కిq, లేదా, లిఖిత భాష లేని వ,కిqకి, సంభాషణా మాధ,మం ఆ వ,కిq సాధారణంగా 

ఉపయోగించే భాష (సంకేత భాష, బ్సై్రయిలీ, లేదా మౌఖిక సంభాషణ).

ఎలకా2¯ నిక్స్ మైయిల్

34 CFR §300.505
ఒకవళే మీ పాఠశాల తలిtదండ్యు్ర లకి ఈ-మయైిల్ దాzరా పత్ార ల్యు అందుక్యునే ఎంపిక ఇస్టేq , మీర్పు ఈ-మైయిల్ 

దాzరా ఈ కి్రందివి అందుకోవాలని ఎంచుకొనవచు£:

1. ముందసుq  లిఖిత నోటీసు; 

2. విధానపరమై	న భద్రతా ప్రమాణాల నోటీసు; మరియు 

3. ప్ార స్పెస్ చేయవలసిన ఫరిా,దుక్యు సంబంధించిన నోటీసుల్యు

తలిtదండ్యు్ర ల సమ�తి - నిరzచనము

34 CFR §300.9

సమ�తి

సమ�తి అనగా:

1. మీక్యు మీ సా్థ నిక భాష లేదా ఇతర సంభాషణా మాధ,మం (సంకేత భాష, బ్సై్రయిలీ లేదా మౌఖిక 

సంభాషణ వంటివి) దాzరా మీర్పు అనుమతి ఇసుq న్నచర,ను గురించి పూరిqగా సమాచారం 

అందించబడింది.
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2. మీర్పు ఆ చర,ని అరhం చేసుకొని లిఖితపూరzకంగా మీ అనుమతి ఇచా£ర్పు, మరియు ఆ 

అనుమతిచర,ని వివరిసుq ంది మరియు విడ్యుదల చేస్టే రికార్పుR లను (ఏవెeనా ఉంటే) మరియు ఎవరికీ 

ఇవాzలో జాబితా చేసుq ంది: మరియు

3. మీ పరంగా అనుమతి సzచ£ందంగా ఉంటుందని మరియు మీ అనుమతిని ఏ సమయంలో అయినా 

ఉపసంహరించవచ£ని అరhం చేసుక్యుంటునా్నర్పు.

మీర్పు అనుమతి ఉపసంహరించుక్యునా్న(రదు³ ), అనుమతి ఇచి£న తర్పువాత, ఉపసంహరించటానికి ముందు 

జరగిిన చర,ని రదు³  చేయలేదు.

తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి

34 CFR §300.300

ప్ార ధమిక మూలా,ంకనం కోసం అంగకీారం

మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 IDEA యొక్క భాగం B కి్రంద ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవల్యు 

అందుక్యునేందుక్యు మీపిలtవాడ్యు అర్పు´ డా కాదా అని నిర్ణయించటానికి ప్ార ధమిక మూలా,ంకనను, ప్రతిపాదిత చర, 

గురించి మీక్యు ముందసుq  లిఖిత నోటీసు ఇవzక్యుండా మరియు తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి — నిరzచనము శీరి్షక 

కి్రంద వరి్ణంచిన విధంగా మీ అనుమతి తీసుకోక్యుండా నిరzహించలేదు.

మీ పిలtవాడికి వెeకల,ం ఉందా అని నిర్ణయించేందుక్యు ప్ార ధమిక మూలా,ంకనం చయేటానికి మీ అనుమతిని 

పొ ందటానికి మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తపCనిసరిగా కృషి చయేాలి.

ప్ార ధమిక మూలా,ంకనక్యు మీర్పు ఇచి£న అనుమతికి అరhం మీ పిలtవాడకిి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి 

స్టేవల్యు అందించమని పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు మీర్పు అనుమతి ఇచి£నటుt  కాదు.

మీర్పు మీ పిలtవాడిని పబిt క్స్ సూ్కల్ లో చరేిCంచార్పు లేదా చేరిCంచాలని అనుక్యుంటునా్నర్పు మరియు ప్ార ధమిక 

మూలా,ంకనం కోసం మీ అనుమతి ఇవzటానికి తిరస్కరించార్పు లేదా అనుమతి అభ,రhనక్యు సCందించటంలో 

విఫలమై	తే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, చట2ం యొక్క మధ,వరిqతzం లేదా తగిన ప్రకి్రయ ఫిరా,దు, సCష2త 

సమావశేం, మరియు నిషCక్షపాత తగిన ప్రకి్రయ వినికిడి ప్రకి్రయలను ఉపయోగించుకొని, ప్ార ధమిక 

మూలా,ంకనం జరపటానికి కోరవచు£, కాన్సీ కోరవలసిన అవసరం లేదు. ఈ పరిసి్థతిలో మీ పిలtల యొక్క 
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మూలా,ంకనను కొనసాగించకప్రో తే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtలను కనుగొనటానికి, గురిqంచడానికి మరియు 

అంచనా వయేడానికి దాని బాధ,తలను ఉలt ంఘించదు.

కోర్పు2  సంరక్షణలో ఉన్న పిలtవాడి ప్ార ధమిక మూలా,ంకనం కోసం ప్రతే,క నియమాల్యు

ఒక పిలtవాడ్యు కోర్పు2  సంరక్షణలో అయితే మరియు అతని/ఆమై తలిtదండ్యు్ర లతో నివసించకప్రో తే -

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు ఒక పిలtవాడ్యు వెeకల,ం కలవాడా లేదా అని నిరాh రించడానికి ప్ార ధమిక మూలా,ంకనం 

కోసం తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి అవసరం లేదు, ఒకవళే

1. తగినంత ప్రయతి్నంచిన తర్పువాత కూడా, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 పిలtవాడి తలిtదండ్యు్ర లను కనుగొనలేకప్రో తే;

2. రాష2 ్ర చట2ం ప్రకారము తలిtదండ్యు్ర ల యొక్క హక్యు్కల్యు రదు³  చయేబడాR యి; లేదా

3. పిలtవాడి సాధారణ సంరక్షణ బాధ,త కలిగిన జడ్జ్� లేదా పబిt క్స్ ఏజ్ట్మెన్సీ\ తలిtదండ్యు్ర లక్యు కాక్యుండా, ఒక 

వ,కిqకి ప్ార ధమిక మూలా,ంకనకోసం అనుమతి మరియు విద, సంబంధతి నిర్ణయాల్యు తీసుక్యునే హక్యు్క 

ఇచి£ంది.

కోర్పు2  సంరక్షణలో ఉన్న పిలtవాడ్యు, IDEA లో ఉపయోగించినటుt , అంటే అరhం ఒక పిలtవాడ్యు ఎవర్ట్మె�తే:

1. ఒక ప్పెంప్పుడ్యు పిలtవాడ్యు, పిలtవాడి యొక్క ప్పెంప్పుడ్యు తలిtదండ్యు్ర లక్యు పిలtవాడి తరప్పున విదా, సంబంధ 

నిర్ణయాల్యు తీసుక్యునేందుక్యు అతని కేసు చూసుq న్న జడ్జ్� హక్యు్క ఇస్టేq తపC, లేదా పిలtవాడి సాధారణ 

సంరక్షణ బాద,త గల పబిt క్స్ ఏజ్ట్మెన్సీ\;

2. స్టే2ట్ చట2ం ప్రకారము కోర్పు2  సంరక్షణలో ఉన్న పిలtవాడ్యుగా పరిగణించబడతాడ్యు;

3. స్టే2ట్ చట2ం కి్రంద కోర్పు2  సంరక్షణలో ఉన్న పిలtవాడ్యుగా పరగిణించబడతాడ్యు; లేదా 

4. ప్రజా పిలtల సంక్షేేమ సంస్థ నిర్బంధంలో.

స్టేవల కోసం తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి

మొదటిసారి మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవల్యు అందిసుq న్నప్పుCడ్యు మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

మీ అనుమతిని పొ ందాలి, మరియు ఆ అనుమతిని పొ ందటానికి తగినని్న ప్రయతా్నల్యు చయేాలి.

మొదటిసారి మీ పిలtవాడ్యు ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవలను అందుక్యునేందుక్యు మీ అనుమతి కోరిన 

అభ,ర్థనక్యు మీర్పు సCందించకప్రో తే, లేదా అటువంటి అనుమతి ఇవzటానికి మీర్పు నిరాకరిస్టేq మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

మీ అనుమతి లేక్యుండా మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవల్యు (మీ పిలtవాడి IEP బృందం 
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సిఫార్పు\ చేయబడినవి) అందించటానికి అనుమతి కోసం విధానపరమై	న భద్రతా రక్షణలను (అనగా, 

మధ,వరిqతzం, తీరా�న సమావశేం లేదా నిషCక్షపాత విచారణ వినికిడి) పాటించకప్రో వచు£.

మొదటిసారి మీ పిలtవాడ్యు ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవల్యు అందుకోవడానికి అనుమతిని ఇవzటానికి 

మీర్పు తిరస్కరసి్టేq , లేదా అటువంటి అనుమతి ఇవzటానికి అభ,ర్థనక్యు మీర్పు సCందించకప్రో తే మరియు మీ 

అనుమతిని కోరిన పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtవాడకిి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవల్యు అందించకప్రో తే, 

మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2;

1. మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను అందించడంలో తన వెeఫల,ం కోసం మీ 

పిలtలకి FAPE అందుబాటులో ఉండే అవసరాని్న ఉలt ంఘించటం లేదు; మరియు

2. మీ పిలtవాడికి మరింత ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి సరీzసుల్యు అందించటానికి కోరిన మీ 

అనుమతి కోసం IEP సమావశేము నిరzహించటం లేదా IEP ని అభివృదిh చయేవలసిన అవసరం 

లేదు.

తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి ఉపసంహరణ

మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను అందించటానికి మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు మీర్పు 

ఇచి£న సమ�తిని రదు³  చేసుక్యుంటునా్నరని (తిరగిి వెనకి్క తీసుక్యుంటే) మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు లిఖిత 

పూరzకంగా తెలియజేస్టేq:

1. మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవల్యు అందించటాని్న కొనసాగించక ప్రో వచు£;

2. మీ వ్ార తపూరzక అనుమతి ఉపసంహరణను అందుక్యున్నప్పుCడ్యు IDEA నిబంధనల యొక్క 

§300.503 క్యు అనుగుణంగా, ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను నిలిపివేయడానికి వారి 

ప్రతిపాదన యొక్క మీక్యు సకాలంలో ముందసుq  లిఖిత పూరzక నోటీసును అందించాలి;

3. మీ పిలtవాడికి స్టేవల్యు అందించగలగటానికి అనుమతి లేదా రూలింగ్స్ పొ ందే క్రమంలో ప్రకి్రయల 

విధానాలను (అనగా, మధ,వరిqతzం, తీరా�న సమావేశం లేదా నిషCక్షపాత విచారణ వినికిడి) 

ఉపయోగించకప్రో వచు£;

4. మీ పిలtవాడికి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను అందించడంలో తన వెeఫల,ం కోసం మీ 

పిలtలకి FAPE అందుబాటులో ఉండే అవసరాని్న ఉలt ంఘించటం లేదు;
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5. మీ పిలtవాడికి మరింత ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి సరీzసుల్యు అందించటానికి IEP 

సమావశేము నిరzహించటం లేదా IEP ని అభివృదిh చయేవలసిన అవసరం లేదు; మరియు

6. అనుమతి ఉపసంహరణ కారణంగా మీ పిలtల ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను 

అందుక్యున్న ఏదెeనా ప్రసాq వనను తొలగించడానికి మీ పిలtల విదా, రకిార్పుR లను సవరించవలసిన 

అవసరం లేదు.

ప్పునఃసమీక్ష కోసం తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి

మీ పిలtవాడిని ప్పునఃసమీక్షేించటానికి ముందు మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ అనుమతిని పొ ందాలి, మీ పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 ఇలా చూపించగలిగతిే తపC:

1. మీ పిలtవాడి ప్పునఃసమీక్ష కోసం మీ అనుమతి పొ ందటానికి అది చాలా చర,ల్యు తీసుక్యుంది; మరియు

2. మీర్పు సCందించలేదు.

మీర్పు మీ పిలtవాడి ప్పునఃసమీక్షక్యు అనుమతిని నిరాకరిస్టేq , మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, చట2ం యొక్క మధ,వరిqతzం 

లేదా తగిన ప్రకి్రయ ఫరిా,దు, సCష2త సమావేశం, మరియు నిషCక్షపాత తగిన ప్రకి్రయ వినికిడి ప్రకి్రయలను 

ఉపయోగించుకొని, మీ పిలtవాడి యొక్క ప్పునఃసమీక్షక్యు అనుమతి ఇవzటానికి మీ 

అనంగీకారాని్నరదు³ చేయమని 

కోరవచు£ కాన్సీ కోరవలసిన అవసరం లేదు. ప్ార ధమిక మూలా,ంకనల విషయంలో, ఈ పదhతిలో ప్పునఃసమీక్ష 

నిరzహించలేకపొ తే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద తన బాద,తలను నిరtక్ష,ం చయేదు.

తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి పొ ందటానికి చేసిన తగినని్న ప్రయతా్నల డాక్యు,మైంటేషన్

ప్ార ధమిక మూలా,ంకనలక్యు తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి పొ ందటానికి, మొదటిసారి ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత 

స్టేవల్యు అందించటానికి ప్పునఃసమీక్షక్యు మరియు ప్ార ధమిక మూలా,ంకనాల కోసం స్టే2ట్ యొక్క వార్పుR ల 

తలిtదండ్యు్ర లను వెతకటానికి చేసిన తగినని్న ప్రయతా్నల డాక్యు,మైంటేషన్ ను పాఠశాల తపCక నిరzహించాలి. 

ఆ డాక్యు,మైంటేషన్ ఈ ప్ార ంతాలలో పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ప్రయతా్నల రికార్పుR లను కలిగి ఉంటుంది, 

ఇలాంటివి;

1. చేసిన లేదా చయేటానికి ప్రయతి్నంచిన ట్రెలిఫ్రో న్ కాల్\ వివరణాత�క రకిార్పుR ల్యు మరియు ఆ కాల్\ 

యొక్క ఫలితాల్యు;
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2. తలిtదండ్యు్ర లకి పంపిన ఉతqరాల కాపీల్యు మరియు అందుక్యున్న సCందనల్యు ఏవెeనా; మరియు

3. తలిtదండ్యు్ర ల ఇంటి లేదా ఉద్యో ,గ కారా,లయము సందర్శనల వివరమై	న రకిార్పుR ల్యు మరియు ఆ 

సందర\నల ఫలితాల్యు.

కావలసిన ఇతర అనుమతుల్యు

మీ అనుమతి అవసరము లేదు మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఇలా చేస్టే ముందు:

1. మీ పిలtవాడి మూలా,ంకనం లేదా ప్పునఃసమీక్షలో భాగంగా ప్రసుq తం ఉన్న డేటాని సమీక్షేించాలి: లేదా

2. అందర్పు పిలtలకి ఇచి£న ఒక పరీక్ష లేదా ఇతర మూలా,ంకనం మీ పిలtవాడకిి ఇవాzలి లేకప్రో తే, 

మూలా,ంకనము లేదా పరీక్షకి ముందు, అందరి పిలtల యొక్క తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి కావాలి.

ఒక స్టేవ లేదా చర,క్యు మీ అనుమతి నిరాకరణను, మీక్యు లేదా మీ పిలtవాడికి ఏదెeనా ఇతర స్టేవ, 

ప్రయోజనము లేదా చర,ను నిరాకరించటానికి మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఉపయోగించక ప్రో వచు£.

మీ పిలtవాడిని మీర్పు మీ ఖర్పు£తో ఒక ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో చరేిCస్టేq లేదా మీ ఇంట్లోt నే చదువ్పు చెపిCసుq ంటే, 

మరియు మీ పిలtవాడి ప్ార ధమిక మూలా,ంకనము లేదా ప్పునఃసమీక్ష కోసం మీ అనుమతి ఇవzకప్రో తే, లేదా 

మీ అనుమతి ఇవాzలనే అభ,ర్థనక్యు మీర్పు ప్రతిసCందించటానికి మీర్పు విఫలం ఐతే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ 

అనుమతి విస�రణ పదhతుల్యు (అంటే మధ,వరిqతzం లేదా తగిన ప్రకి్రయ ఫరిా,దు, సCష2త సమావేశం, లేదా 

నిషCక్షపాత తగిన ప్రకి్రయ వినికిడి ప్రకి్రయలను) ఉపయోగించకప్రో వచు£ మరియు మీ పిలtవాడిని నా,యమై	న 

స్టేవలక్యు (వెeకల,ం ఉన్న 

తలిtదండ్యు్ర ల్యు ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో చేరిCంచిన పిలtలక్యు అందుబాటులో ఉండే స్టేవల్యు) అర్పు´ డిగా పరిగణించవలసిన 

అవసరము లేదు.

సzతంత్ర విదా, మూలా,ంకనము

34 CFR §300.502

సాధారణ

కి్రంద వివరించినటుt , మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 చే పొ ందబడిన మీ పిలtవాడి మూలా,ంకనముతో మీర్పు 

సమ�తించకప్రో తే, మీ పిలtవాడికి వ,కిqగత విద, మూలా,ంకనం [Independent Educational 

Evaluation (IEE)] పొ ందటానికి మీక్యు హక్యు్క ఉంది.
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మీర్పు IEE ని కోరితే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీర్పు IEE ని ఎక్కడ పొ ందగలరో ఆ వివరాల్యు మరియు IEE లక్యు 

వరిqంచే పాఠశాల ప్రమాణాల గురించి మీక్యు వివరాల్యు ఇవాzలి.

నిరzచనాల్యు

IEE అనగా మీ పిలtవాడి విద,కి బాధ,త వహించే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఉద్యో ,గి కాని, అర́త గల పరకీ్షక్యుడ్యు 

నిరzహించే మూలా,ంకనము.

ప్రజా ఖర్పు£ అనగా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మూలా,ంకనం కోసము పూరిq ఖర్పు£ చెలిtసుq ంది లేదా మూలా,ంకనం 

చేయటానికి మీక్యు ఎటువంటి ఖర్పు£ లేక్యుండా జరిపించేలా చేసుq ంది, IDEA యొక్క భాగము B నిబంధనలక్యు 

అనుగుణంగా, చట2ం యొక్క భాగం B కి తగినటుt గా స్టే2ట్ లోఅందుబాటులో ఉన్న స్టే2ట్, ఫ్పెడరల్, మరియు 

ప్పెe�వేట్ వనర్పుల మద³తును ప్రతి స్టే2ట్ ఉపయోగించుకోగలదు.

ప్రజా ఖర్పు£తో మూలా,ంకనానికి తలిtదండ్యు్ర ల హక్యు్క

ఈ కి్రంది నిబంధనలనుఅనుసరించి, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtవాడి మూలా,ంకనంతో మీర్పు 

అంగకీరించకప్రో తే, ప్రజా ఖర్పు£తో మీ పిలtవాడి IEE కి మీక్యు హక్యు్క ఉంటుంది:

1. మీర్పు ప్రజా ఖర్పు£తో మీ పిలtవాడి IEE కోసం లిఖిత పూరzక విన్నపము సమరిCస్టేq , మీ పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2, విన్నపము అందుక్యున్నఏడ్యు రోజులలోప్పు: (a) ప్రజా ఖర్పు£తో IEE అందించటానికి; లేదా (b) 

మీ పిలtవాడి యొక్క మూలా,ంకనం సర్ట్మె�నది అని చూపటానికి హియరింగ్స్ ను కోర్పుతూ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దును ఫ్పెeల్ చయేటములలో ఏద్యో ఒక ఉదే³శా,ని్న సూచిసూq  మీ విన్నపానికి లిఖిత పూరzకంగా 

ప్రతిసCందించాలి.

2. ఒకవళే మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 హియరింగ్స్ ను కోరితే మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtవాడి ప్పెe చేసిన 

మూలా,ంకనం సర్ట్మె�నది అని తుది నిర్ణయము అయితే, మీర్పు IEE కి అర్పు´ లే, కాన్సీ ప్రజా ఖర్పు£తో 

కాదు.

3. మీ పిలtవాడి యొక్క IEE ని మీర్పు అభ,రి్థస్టేq , మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిరzహించిన మీ పిలtవాడి 

మూలా,ంకనమునక్యు మీర్పు ఎందుక్యు అడRం చెప్పుతునా్నరో అడగవచు£. అయితే, మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

క్యు మీ వివరణ అవసరం లేకప్రో వచు£ మరియు ఎటువంటి కారణం లేక్యుండా ప్రజా ఖర్పు£తో మీ 

పిలtవాడి IEE అందించటాని్న ఆలస,ం చయేకప్రో వచు£ లేదా మీ పిలtవాడి పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

మూలా,ంకనాని్న సమరిhంచటానికి తగిన ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ కొరటానికి ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేకప్రో వచు£.
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4. మీర్పు పొ ందిన IEE పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ప్రమాణాలను చేర్పుకోకప్రో తే, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేయవచు£. హియరింగ్స్ యొక్క తుది నిర్ణయము మూలా,ంకనం పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

ప్రమాణాల ప్రకారము లేకప్రో తే మీ IEE కి సంబంధించిన ఖర్పు£ యొక్క ప్రజా చెలిtంప్పు 

నిరాకరించబడవచు£.

మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtవాడి మూలా,ంకనం జరిపిన ప్రతిసారీ మీర్పు అంగీకరించనప్పుCడ్యు ప్రజా ఖర్పు£తో 

IEE ని మీర్పు కేవలం ఒకసారికి మాత్రమే అర్పు´ ల్యు.

తలిtదండ్యు్ర ల్యు-ప్ార రంభించిన మూలా,ంకనల్యు

మీ పిలtవాడి యొక్క IEE ని ప్రజా ఖర్పు£తో పొ ందితే లేదా ప్పెe�వేట్ ఖర్పు£తో మీర్పు పొ ందిన మీ పిలtవాడి 

మూలా,ంకనాని్న మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తో పంచుక్యునా్న:

1. మీ పిలtవాడి FAPE యొక్క నియమాలక్యు సంబంధించి తీసుక్యున్న ఎటువంటి నిర్ణయమై	నా, అది 

IEE నిబంధనలక్యు అనుగుణంగా ఉంటే, ఒక పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ పిలtవాడి మూలా,ంకన ఫలితాలను 

తపCక పరిగణించాలి,

2. మీ పిలtవాడికి సంబంధించిన నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ వద³ ప్రసుq త మూలా,ంకనాని్న సాక్ష,ంగా మీర్పు 

లేదా మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 చూపవచు£.

అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్� చే మూలా,ంకనమునక్యు అభ,రhనల్యు

ఒకవళే ఒక అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్� [Administrative Law Judge (ALJ)] నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో 

భాగంగా మీ పిలtవాడి IEE ని కోరితే, మూలా,ంకనం ప్రజా ఖర్పు£తో జరగాలి.

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రమాణము

ఒక IEE ప్రజా ఖర్పు£తో అయితే, మూలా,ంకనం చేసిన ప్రదేశము మరియు పరకీ్షక్యుని అర́తతో సహా, ఒక 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మూలా,ంకనం ప్ార రంభించటానికి ఉపయోగించే నిబంధనక్యు సమానంగా ఉండాలి (ఆ 

నిబంధనల్యు IEE క్యు మీ హక్యు్కతో అనుగుణంగా ఉంటాయి)

ప్పెeన వివరించిన ప్రమాణాలను మినహాయించి, ప్రజా ఖర్పు£తో IEE పొ ందటానికి ఒక పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఎటువంటీ 

నిబంధనల్యు లేదా నిరి³ష2 సమయ నిబంధన ప్పెట2దు.
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సమాచారం గోప,త

నిరzచనాల్యు

34 CFR §300.611
శీరి్షక కి్రంద ఉపయోగించిన విధంగా, సమాచారం గోప,త:

 నాశనము అనగా భౌతిక నాశనము లేదా సమాచారం వ,కిqగతముగా గురిqంచబడక్యుండా సమాచారం 

నుండి వ,కిqగత గురిqంప్పులను తొలగించటం.

 విదా, రికార్పుR ల్యు అనగా 34 CFR భాగము 99 లో (20 U.S.C. 1232g [Family Educational 

Rights and Privacy Act (FERPA)] క్యుటుంబ విదా, హక్యు్కల్యు మరియు గోప,తా చట2ం 1974 

అమల్యుచేస్టే నిబంధనల్యు) “విదా, రకిార్పుR ల” నిరzచనం కి్రంద పరగిణలోకి తీసుక్యునే రకిార్పుR ల రకాల్యు. 

“విద, రకిార్పుR లను”, ఒక విదా,రి్థకి నేర్పుగా సంబంధించిన మరియు ఒక విదా, ఏజ్ట్మెన్సీ\ లేదా ఏజ్ట్మెన్సీ\ 

కోసం పనిచేస్టే ఒక పారీ2 నిరzహించే రకిార్పుR ల్యుగా FERPA నిరzచిసుq ంది.

 పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ అనగా IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారాని్నస్టేకరించే, 

నిరzహించే లేదా ఉపయోగించే, లేదా సమాచారాని్న పొ ందే ఏదెeనా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, ఏజ్ట్మెన్సీ\ లేదా 

సంస్థ.

వ,కిqగతంగా గురిqంచగలిగిన సమాచారము

34 CFR §300.32
వ,కిqగతంగా గురిqంచగలిగిన సమాచారం అనగా:

a. మీ పిలtవాడి ప్టేర్పు, తలిtదండ్యు్ర ల్యుగా మీ ప్టేర్పు, లేదా ఇతర క్యుటుంబ సభు,ని ప్టేర్పు;

b. మీ పిలtవాడి చిర్పునామా;

c. మీ పిలtవాడి సామాజిక భద్రతా సంఖ, లేదా విదా,రి్థ సంఖ, వంటి వ,కిqగత గురిqంప్పు; లేదా

d. వ,కిqగత లక్షణాల జాబితా లేదా తగినంత ఖచి£తతq ్వంతో మీ పిలtవాడిని గురిqంచటం సాధ,ము 

చేస్టే ఏదెeనా ఇతర సమాచారం.
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తలిtదండ్యు్ర లక్యు నోటీసు

34 CFR §300.612
మిచిగాన్ డిపార్ట్మె23ంట్ అఫ్ ఎడ్యు,కేషన్ [Michigan Department of Education (MDE)] తలిtదండ్యు్ర లక్యు, 

వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం గోప,త గురించి తలిtదండ్యు్ర లక్యు పూరిqగా సమాచారం ఇవzటానికి 

తగినని్నప్రకి్రయల్యు మరియు విధానాల్యు MDE కలిగి ఉందని తలిtదండ్యు్ర లక్యు నోటీసు ఇవాzలి, వీటితో పాటు: 

1. స్టే2ట్ లో వివిధ జనాభా సమూహాల సా్థ నిక భాషలలో నోటీసు ఇవzబడిన మేరక్యు వివరణ;

2. వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం నిరzహించబడిన పిలtల్యు, కోరబడిన సమాచారం రకము, సమాచారం 

స్టేకరించటానికి స్టే2ట్ ఉపయోగించాలని భావిసుq న్న పదhతుల్యు (సమాచారం ఎవరి నుంచి స్టేకరిసాq రో ఆ 

వనర్పులతో పాటుగా), మరియు ఆ సమాచారంతో ఉపయోగాల వివరణ;

3. వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం యొక్క నిలz, మూడవ పారీ2కి చెపCటం, కొనసాగించటం, మరియు 

నాశనం వంటి వాటికి సంబంధించి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ల్యు అనుసరించవలసిన విధానాల్యు మరియు 

ప్రకి్రయల సారాంశము; మరియు

4. FERPA హక్యు్కల్యు మరియు 34 CFR భాగము 99 లోని అమల్యు నిబంధనలతో సహా ఈ 

సమాచారానికి సంబంధించి తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు పిలtల అని్న హక్యు్కల వివరణ.

ఏదెeనా ప్రధాన గురిqంప్పు, ప్రదశేము. లేదా మూలా,ంకన చర, (“చెeల్R ఫ్పెeండ్జ్” అని కూడా అంటార్పు) ముందు 

నోటీసు, ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవల అవసరం ఉన్నపిలtల గురిqంప్పు, కనిప్పెట2టము మరియు 

మూలా,ంకనాక్యు సంబంధించిన చర,ల గురించి స్టే2ట్ మొతqంలో తలిtదండ్యు్ర లక్యు తెలియజేయగలిగినంత 

సర్పు్కÇలేషన్ ఉన్న వారాq పతి్రకలో లేదా ఇతర ప్రసార మాధ,మంలో లేదా ర్ట్మెండిటిలో ముది్రంచబడాలి లేదా 

ప్రకటించబడాలి.

ప్ార పిq హక్యు్కల్యు

34 CFR §300.613
IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద ఒక పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ స్టేకరించిన, నిరzహించే, లేదా ఉపయోగించే మీ పిలtలక్యు 

సంబంధించిన విదా, రకిార్పుR ల్యు పరిశీలించటానికి మరియు సమీక్షేించడానికి మీక్యు అనుమతి ఇవాzలి. పాల్గొÄ నే 

ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ పిలtవాడి విద, రకిార్పుR లను పరిశీలించటానికి మరియు సమీక్షేించటానికి మీర్పు చేసిన అభ,రhనను 
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అనవసరమై	న ఆలస,ం చయేక్యుండా మరియు ఏదెeనా IEP కి సంబంధించిన సమావశేము లేదా ఏదెeనా 

నిషCక్షపాత నిరీ్ణత ప్రకి్రయ

హియరింగ్స్ (క్రమశిక్షణక్యు సంబంధించిన తీరా�న సమావశేము లేదా హియరింగ్స్ తో సహా), మరియు మీర్పు 

అభ,రిhంచిన తేదీ నుండి 45 కాలెండర్డ్ తేదీలక్యు మించక్యుండా పాటించాలి.

విద, రికార్పుR ల్యు పరిశీలించుటక్యు మరియు సమీక్షేించుటక్యు మీ హక్యు్క వీటలిో కలిసి ఉంటుంది:

1. రకిార్పుR ల యొక్క నిరzచనముమరియు వివరణల కోసము మీర్పు చేస్టే సమంజసమై	న అభ,రhనల్యు 

పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ నుండి ప్రతిసCందన పొ ందటానికి మీక్యు హక్యు్క ఉంటుంది;

2. కాపీలను పొ ందక్యుండా రకిార్పుR లను మీర్పు ప్రభావవంతంగా పరిశీలించలేకప్రో వటము మరియు 

సమీక్షేించలేనప్పుCడ్యు కాపీలను మీక్యు అందించమని పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ని మీర్పు అభ,రిhంచే హక్యు్క; 

మరియు

3. మీ ప్రతినిధి రికార్పుR లను పరిశీలించి మరియు సమీక్షేించటానికి మీక్యు హక్యు్క ఉంటుంది;

సంరక్షణ, లేదా విడిప్రో వటం మరియు విడాక్యుల వంటి విషయాలను చూస్టే స్టే2ట్ చట2ము కి్రంద మీక్యు 

అధకిారము లేదని సలహా ఇస్టేq తపC మీ పిలtలకి సంబంధించిన రికార్పుR లను పరిశీలించి సమీక్షేించడానికి 

అధకిారం ఉందని పాల్గొÄ నే సంస్థ భావించవచు£.

ప్ార పిq యొక్క అభ,రhనను నమోదు చేయటము

34 CFR §300.614
IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద స్టేకరించబడిన, నిరzహించబడని, లేదా ఉపయోగించి విద, రకిార్పుR ల ప్ార పిqని 

కోర్పుతున్న పారీ2ల యొక్క రికార్పుR ను ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ నిరzహించాలి (పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ యొక్క అధకిారిక 

ఉద్యో ,గుల్యు మరియు తలిtదండ్యు్ర ల ప్ార పిqని మినహాయించి), పారీ2 యొక్క ప్టేర్పు, ప్ార పిqని ఇచి£న తేదీ, మరియు 

రకిార్పుR లను ఉపయోగించటానికి పారీ2 కి అధికారం ఇచి£న ప్రయోజనంతో సహా ఈ రికార్పుR ల్యు ఉండాలి.ఒకరి 

కనా్న ఎక్యు్కవ పిలtల ప్పెe రికార్పుR ల్యు

మిచిగన్ డిపార్ట్మె23ంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు,కేషన్, ప్రతే,క విద, కారా,లయం  ప్టేజీ 24



34 CFR §300.615
ఏవెeనా విదా, రికార్పుR ల్యు ఒకరకింటే ఎక్యు్కవ పిలtల సమాచారాని్న కలిగి ఉంటే, కేవలము వారి పిలtలక్యు 

సంబంధించిన సమాచారాని్న మాత్రమే పరిశీలించే మరియు సమీక్షేించే లేదా ఆ నిరి³ష2 సమాచారము గురించి 

తెలిప్టే హక్యు్కను ఆ పిలtల తలిtదండ్యు్ర ల్యు కలిగి ఉంటార్పు.

సమాచారం యొక్క రకము మరియు ప్రదేశము యొక్క జాబితా

34 CFR §300.616
అభ,రhన మరేక్యు, ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\, ఆ ఏజ్ట్మెన్సీ\ ఉపయోగించిన, నిరzహించిన, స్టేకరించిన విదా, రికార్పుR ల 

రకాల్యు మరియు ప్రదశేాల జాబితాను మీక్యు ఇవాzలి.

ఫీజు

34 CFR §300.617
రకిార్పుR లను సమీక్షేించటానికి మరియు పరిశీలించటానికి మీ హక్యు్కను వినియోగించటాని్న ఫజీు నివారించక్యుండా 

ఉంటే, ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\, IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద మీ కోసం తయార్పుచేయబడిన రకిార్పుR ల యొక్క 

కాపీల కోసం ఫీజును తీసుకోవచు£.

IDEA యొక్క భాగం B కి్రంద సమాచారాని్న వెలికి తీయటానికి లేదా వెదకటానికి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ ఫీజుని 

తీసుకోకప్రో వచు£.

తలిtదండ్యు్ర ల అభ,రhన మేరక్యు రికార్పుR ల సవరణ

34 CFR §300.618
IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద స్టేకరించిన, నిరzహించిన లేదా ఉపయోగించిన మీ పిలtవాడకిి సంబంధించిన 

విద, రికార్పుR లలో సమాచారం సర్ట్మె�నది కాదని మరియు తప్పుC దారి పటి2సుq ందని మీర్పు నమి�తే లేదా అది 

మీ పిలtవాడి గోప,తా లేదా ఇతర హక్యు్కలను ఉలt ంఘసిుq ందని అనుక్యుంటే, సమాచారాని్న నిరzహించే ఏజ్ట్మెన్సీ\ 

ని సమాచారం మార£మని మీర్పు కోరవచు£.

మీ అభ,రhనని అనుక్యున్న తర్పువాత సమంజసమై	న సమయంలో పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ అభ,రhనకి అనుగుణంగా 

సమాచారాని్న మారా£లా లేదా అని నిర్ణయించుకోవాలి.
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ఒకవళే పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ అభ,రhనయికి అనుగుణంగా సమాచారాని్నమార£టానికి తిరస్కరిస్టేq , దాని గురించి 

మీక్యు సమాచారం ఇవాzలి మరియు హియరింగ్స్ కి అవకాశం శీరి్షక కి్రంద వివరించబడిన హియరింగ్స్ హక్యు్క 

గురించి మీక్యు సలహా ఇవాzలి.

హియరింగ్స్ క్యు అవకాశము

34 CFR §300.619
మీ పిలtవాడికి సంబంధచిిన విద, రికార్పుR లలో సమాచారం తప్పుC కాదని, తప్పుCద్యోవ పటి2ంచటేt దని లేదా 

పిలtవాడి యొక్క గోప,త లేదా ఇతర ఏ హక్యు్కను అయినా ఉలt ంఘిచటేt దని నిరాh రించటానికి దానిని 

హియరింగ్స్ దాzరా సవాల్యు చేయటానికి మీ అభ,ర³న మరేక్యు పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీక్యు అవకాశం ఇవాzలి.

హియరింగ్స్ ప్రకి్రయల్యు

34 CFR §300.621
విద, రికార్పుR లలో సమాచారాని్న సవాల్యు చేసూq  హియరింగ్స్, FERPA ప్రకారము అటువంటి హియరింగ్స్ 

ప్రకి్రయలక్యు అనుగుణంగా నిరzహించాలి.

హియరింగ్స్ ఫలితాల్యు

34 CFR §300.620
ఒకవళే హియరింగ్స్ ఫలితంగా సమాచారం సర్ట్మె�నది కాదని తప్పుC ద్యోవ పటి2స్రోq ందని లేదా పిలtవాడి గోప,త లేదా 

ఇతర హక్యు్కలను ఉలt ంఘిస్రోq ందని పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ నిర్ణయిస్టేq , తదనుగుణంగా సమాచారాని్న మారా£లి 

మరియు మీక్యు సమాచారం లిఖితపూరzకంగా ఇవాzలి.

ఒకవళే, హియరింగ్స్ ఫలితంగా సమాచారం సర్ట్మె�నది కాదని తప్పుC ద్యోవ పటి2స్రోq ందని లేదా పిలtవాడి గోప,త 

లేదా ఇతర హక్యు్కలను ఉలt ంఘిస్రోq ందని పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ నిర్ణయిస్టేq , నిరzహించబడ్యుతున్న పిలtవాడి యొక్క 

రకిార్పుR లలో సమాచారం గురించి కామైంట్ లేదా పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ యొక్క నిర్ణయంతో మీర్పు ఎందుక్యు 

విభేదిసుq నా్నరో ఆ కారణాలని వివరించే ప్రకటనను మీర్పు ప్పెట2గలిగే హక్యు్క గురించి అది మీక్యు తెలియజయేాలి.

మీ పిలtవాడి రకిార్పుR లలో ఉంచిన అటువంటి వివరణ తపCక:

1. పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ పిలtవాడి రికార్పుR  లేదా సవాల్యు చేయబడిన భాగమును అది నిరzహిసుq న్నంత 

వరకూ రికార్పుR లలో భాగంగా నిరzహించాలి.
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2. పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ పిలtవాడి యొక్క రకిార్పుR ల్యు లేదా సవాల్యు చయేబడిన భాగాని్న ఎవర్ట్మె�నా పారీ2కి 

బహరిÄతం చేస్టేq , ఆ పారీ2కి కూడా వివరణ తపCక బహిరÄతము చేయాలి.

వ,కిqగత గురిqప్పు సమాచారం బహిరÄతమునక్యు అనుమతి

34 CFR §300.622
విద, రికార్పుR లలో ఉన్న వ,కిqగల గురిqంప్పు సమాచారం (తలిtదండ్యు్ర ల అనుమతి లేక్యుండా) బహిరÄతం చయేటము 

FERPA ప్రకారము అధికారకిం కాకపొ తే, పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ల అధికార్పులకక్యు తపC వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం 

ఇతర పారీ2లక్యు బహరిÄతం చేయాలంటే మీ అనుమతి తీసుకోవాలి. కి్రంద ప్టేరొ్కన్నపరిసి్థతులలో తపC, IDEA 

యొక్క భాగము B నిబంధనలక్యు తగినటుt గా ఉండటానికి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ల్యు తమ అధకిార్పులక్యు వ,కిqగత 

గురిqంప్పు సమాచారం విడ్యుదల చేస్టేముందు మీ అనుమతి అవసరం లేదు.

పరివరqన స్టేవలను అందించే లేదా చెలిtంచే పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ల అధికార్పులక్యు వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం 

విడ్యుదల చేస్టే ముందు మీ అనుమతి, లేదా స్టే2ట్ చట2ము కి్రంద మైజారిటీ వయసుక్యు వచి£న అర్పు´ డెeన 

పిలtవాడి యొక్క అనుమతి తపCక తీసుకోవాలి.

మీ పిలtవాడ్యు మీర్పు నివసించే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లో లేని ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో ఉనా్న, లేదా వళె్ళబో తునా్న, మీర్పు 

నివసిసుq న్న పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అధికార్పుల్యు మరియు ప్పెe�వేట్ పాఠశాల ఉన్న పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అధికార్పుల మధ, 

మీ పిలtవాడికి సంబంధించిన ఏదెeనా వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం విడ్యుదల జరగటానికి ముందు మీ 

అనుమతి తపCక తీసుకోవాలి.

సంరక్షణల్యు

34 CFR §300.623
ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ స్టేకరణ, నిలz, బహరిÄతము, మరియు నాశనము దశలలో వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం 

యొక్క గోప,తను కాపాడాలి.

ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\లో ఒక అధికారి ఏదెeనా వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం యొక్క గోప,త నిరాh రణ బాధ,తను 

తీసుకోవాలి.
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 వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారం స్టేకరించే మరియు ఉపయోగించే అందర్పు వ,క్యుq లూ, FERPA మరియు IDEA 

యొక్క భాగము B కి్రంద గోప,తక్యు సంబంధించిన Michigan నిబంధనల్యు మరియు ప్రకి్రయల శిక్షణ 

మరియు సూచనల్యు పొ ందాలి.

ప్రతి పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారాని్నయాక్ట్మె\స్ చేయగలిగే ఏజ్ట్మెన్సీ\లోని ఉద్యో ,గుల యొక్క ప్టేర్పుt  

మరియు పదవి యొక్క ప్రసుq త జాబితాని ప్రజల తనిఖీ కోసం నిరzహించాలి.

సమాచారం నాశనము

34 CFR §300.624
IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద స్టేకరించిన, నిరzహించిన లేదా ఉపయోగించిన వ,కిqగత గురిqంప్పు 

సమాచారము మీ పిలtవాడకిి విదా, స్టేవల్యు అందించటానికి ఇకప్పెe అవసరము లేకప్రో తే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీక్యు 

సమాచారం అందించాలి.

సమాచారాని్న మీ అభ,రhన మరేక్యు నాశనము చయేాలి. అయితే, మీ పిలtవాడి యొక్క ప్టేర్పు, చిర్పునామా, 

మరియు ఫ్రో న్ నెంబర్డ్, అతని లేదా ఆమై గే్రడ్యుt , హాజర్పు రకిార్పుR , హాజర్ట్మె�న తరగతుల్యు, పూరిq చేసిన గే్రడ్జ్ లెవెల్ 

మరియు పూరిq చేసిన సంవత\రాల శాశzత రికార్పుR ను ఎటువంటి కాల పరిమితి లేక్యుండా నిరzహించవచు£.

విదా,రి్థ హక్యు్కల్యు

34 CFR §300.625
FERPA యొక్క నిబంధనల కి్రంద విద, రకిార్పుR లక్యు సంబంధించి తలిtదండ్యు్ర ల హక్యు్కల్యు విదా,రిhకి 18 

సంవత\రాల్యు వచి£నప్పుడ్యు బదిలీ అవ్పుతాయి.

IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద విద, రికార్పుR లక్యు సంబంధించి తలిtదండ్యు్ర ల హక్యు్కల్యు కూడా విదా,రిhకి 18 

సంవత\రాల్యు వచి£నప్పుడ్యు బదిలీ అవ్పుతాయి. అయితే IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద అవసరమై	న ఏదెeనా 

నోటీసును పాల్గొÄ నే ఏజ్ట్మెన్సీ\ విదా,రి్థ మరియు తలిtదండ్యు్ర ల్యు ఇద³రకిీ ఇవాzలి.
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మధ,వరిqతzం

మధ,వరిqతzం

34 CFR §300.506

సాధారణ

IDEA యొక్క భాగము B మరియు C కి్రంద స్టే2ట్ ఫరిా,దు లేదా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేటానికి 

ముందు తలెతేq అంశాలతో సహా, ఏ అంశానికి సంబంధించిన విభేదాలను అయినా పరిష్కరించటానికి మీక్యు 

మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు మధ,వరిqతzం అందుబాటులోఉండే ప్రకి్రయను MDE ఏరాCటు చేసింది. 

అందువలన, మీర్పు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ను అభ,రి్థసూq  నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేసినా 

చేయకప్రో యినా శీరి్షక నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు కి్రంద వివరించిన విధంగా IDEA యొక్క భాగం A మరియు B 

కి్రంద విబధేాల్యు పరిష్కరించటానికి మధ,వరిqతzం అందుబాటులో ఉంటుంది.

కావలసినవి

ఈ ప్రకి్రయల్యు మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ ఇలా చేసుq ందని నిరాh రిసాq యి:

1. మీ తరఫ్పున మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తరప్పున సzచ£ందం అని;

2. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ను నిరాకరించటానికి లేదా ఆలస,ం చయేటానికి ఉపయోగించబడవ్పు, లేదా 

IDEA యొక్క భాగము B లేదా భాగము C కి్రంద మీక్యు ఉన్న ఏవెeనా ఇతర హక్యు్కలను 

నిరాకరించవని; మరియు

3. ప్రభావవంతమై	న మధ,వరిqతz పదhతులలో శిక్షణ పొ ందిన మరియు అర́త గల నిషాCక్షేకి మధ,వరిq చే 

నిరzహించబడ్యుతుంది.

మధ,వరిqతz ప్రకి్రయని ఉపయోగించకూడదని ఎంచుక్యునే తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు పాఠశాలలక్యు, ఒక నిరాసకq 

పారీ2తో మీక్యు అనుకూలమై	న సమయంలో, అనుకూలమై	న చోట సమావశేమయిే, అవకాశం ఇచే£ ప్రకి్రయలను 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అభివృదిh చేసుq ంది.
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1. నిరాసకq పారీ2, తగిన ప్రతా,మా్నయ వివాద పరిషా్కర పరిధితో లేదా స్టే2ట్ లోని తలిtదండ్యు్ర ల శిక్షణ 

మరియు సమాచార కేంద్రం లేదా కమూ,నిటీ ప్టేర్ట్మెంట్ రిస్రో ర్డ్\ స్పెంటరోq  ఒపCందంలోఉన్నది కావచు£; 

మరియు

2. లాభాలను వివరించి మరియు మధ,వరిqతz ప్రకి్రయను ఉపయోగించటానికి మిము�లను ఎవర్పు 

ప్రో్ర త\హిసాq ర్పు.

MDE, ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవల నియమాలక్యు సంబంధించిన చటా2 ల్యు మరియు నిబంధనల్యు 

తెలిసిన అర́తగల మధ,వర్పుq ల యొక్క జాబితాను నిరzహించాలి. MDE మధ,వర్పుq లను యాధృచి£క, చకీ్రయ 

మరియు ఇతర నిషాCక్షేకితల ఆధారంగా ఎంచుకోవాలి.

మధ,వరిqతz ప్రకి్రయల ఖర్పు£, సమావేశాల ఖర్పు£లతో సహా స్టే2ట్ యొక్క బాద,త. ప్రతే,క     విద,     మధ,వరిqతz     

స్టేవల్యు [Special Education Mediation Services] (http://MiKids1st.org) ఈ స్టేవలను 

అందిసాq యి.

మధ,వరిqతz ప్రకి్రయలో ప్రతి సమావశేము సమయానుసారంగా మరియు మీక్యు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు 

అనుకూలంగా ఉండే ప్రదశేంలో నిరzహించాలి.

మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ దాzరా వివాదాని్న పరిష్కరించుక్యుంటే, ర్ట్మెండ్యు పారీ2ల్యు 

నా,యబదhమై	న ఒపCందం చేసుకోవాలి, ఇది తీరా�నాని్ననిరే³శిసుq ంది మరియు అది:

1. మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ సమయంలో జరిగిన చర£ల్యు గోప,ంగా ఉంటాయని మరియు తరవాతి నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లేదా సివిల్ వా,జ,ములో సాక్ష,ముగా ఉపయోగించబడదు అని చెప్పుq ంది; 

మరియు

2. దీనిప్పెe మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ని కటు2 బడి ఉంచగలిగే అధికారం గల పాఠశాల ప్రతినిధి, 

ఇద³రూ సంతకం చేసాq ర్పు.

వ్ార తపూరzక, సంతకం చేయబడిన ఒపCందం ఏ సమరh అధికార స్టే2ట్ కోర్పు2  లో అయినా అమల్యులో ప్పెట2గలదు 

(స్టే2ట్ చట2ము కి్రంద ఈ రకమై	న కేసులను వినగలిగే అధకిారం గల కోర్పు2 ) లేదా యునెeట్రెడ్జ్ స్టే2ట్\ యొక్క 

డిసి2 ్రక్స్2 కోర్పు2 లో.
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మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ సమయంలో జరిగిన చర£ల్యు గోప,ంగా రాబో యిే ఏ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లేదా 

ఏదెeనా ఫ్పెడరల్ కోర్పు2  యొక్క సివిల్ వా,జ,ము లేదా IDEA యొక్క భాగము B లేదా C ప్రకారము 

సహాయము పొ ందుతున్న స్టే2ట్ కోర్డ్2 లో కాన్సీ ఈ చర£ల్యు సాక్షేÏ,ల్యుగా ఉపయోగించరాదు.

మధ,వరిq యొక్క నిషCక్షపాతము

మధ,వరిq:

1. MDE యొక్క ఉద్యో ,గి లేదా మీ పిలtవాడి యొక్క సంరక్షణ లేదా విద,లను చూసుq న్న పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ఉద్యో ,గి కాదు; మరియు

2. మధ,వరిq యొక్క నిషాCక్షేకిత తో ఘర్షణ పడే వ,కిqగత లేదా ఉద్యో ,గ ప్రయోజనం కలిగి ఉండరాదు.

ఒక మధ,వరిqగా అర్పు´ డెeన వ,కిq, ఆమైకి లేదా అతనికి మధ,వరిqగా స్టేవను అందించటానికి ఏజ్ట్మెన్సీ\ లేదా 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్ చెలిtసుq నా్న, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా స్టే2ట్ ఏజ్ట్మెన్సీ\ యొక్క ఉద్యో ,గి కాదు.

మిచిగన్ డిపార్ట్మె23ంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు,కేషన్, ప్రతే,క విద, కారా,లయం  ప్టేజీ 31



స్టే2ట్ ఫిరా,దు ప్రకి్రయల్యు

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ఫిరా,దు మరియు స్టే2ట్ ఫిరా,దు ప్రకి్రయల మధ, బేధము
IDEA యొక్క భాగము B కోసము రాష2 ్ర ఫిరా,దులక్యు మరియు తగిన ప్రకి్రయ ఫరిా,దుల్యు మరియు 

విచారణల కోసం ప్రతే,క విధానాలను ఏరాCటు చేయబడినవి కి్రంద వివరించినటుt గా, ఎవర్ట్మె�నా వ,కిq లేదా సంస్థ  

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, MDE, లేదా ఏదెeనా ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ భాగము B లేదా C యొక్క నియమాలను 

ఉలt ంఘిసుq నా్నయని స్టే2ట్ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేవచు£. వెeకల,ం ఉన్న పిలtవాడి గురిqంప్పు మార్పుC, 

ములా,ంకనము లేదా విదా, ప్రతా,మా్నయాని్న ప్ార రంభించటాని్న ప్రతిపాదించటము లేదా తిరస్కరించటమునక్యు 

సంబంధించిన ఏదెeనా విషయము లేదా ఒక పిలtవాడకిి FAPE సదుపాయాల ప్పెeన కేవలము మీర్పు లేదా 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మాత్రమే నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేగలర్పు. సక్రమంగా సమయము పొ డగిించబడితే 

తపC, MDE యొక్క సిబ్బంది సాధారణంగా ఒక స్టే2ట్ ఫరిా,దును 60 కా,లెండర్డ్ రోజుల సమయములో 

పరిష్కరించవలసి ఉంటుంది, ఒక ALJ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును (మధ,వరిqతzము లేదా సCష2త సమావశేం 

లో పరిష్కరించబడక ప్రో తే) ఈ డాక్యు,మంైట్ లో శీరి్షక సCష2త ప్రకి్రయ కి్రంద వివరించిన విధంగా, వినాలి 

మరియు సCష2తా కాలం ముగిసిన 45 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోపల వ్ార తపూరzక నిర్ణయాని్న విడ్యుదల చయేాలి, 

మీ అభ,రhలన లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అభ,రhనప్పెe ALJ ప్రతే,క పొ డిగింప్పును మంజూర్పు చేసాq ర్పు. స్టే2ట్ ఫిరా,దు 

మరియు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు, సCష2త మరియు హియరింగ్స్ ప్రకి్రయల్యు పూరిqగా కి్రంద వివరించబడాR యి.

స్టే2ట్ ఫిరా,దు ప్రకి్రయల సీzకరణ

34 CFR §300.151

సాధారణ

MDE వ్ార త పూరzక ప్రకి్రయల్యు (ప్రతే,క విద, కోసం పాలనా నియమాలను చూడండి, Rule 340.1701a, 

340.1851-1853) కలిగి ఉండాలి:

1. వేరొక స్టే2ట్ నుంచి ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన సంస్థ లేదా వ,కిqతో సహా, ఏదెeనా స్టే2ట్ ఫరిా,దును 

పరిష్కరించటం;

2. ఫిరా,దును ఫ్పెeల్ చయేటము.
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3. స్టే2ట్ ఫిర,దు ప్రకి్రయలను తలిtదండ్యు్ర లక్యు మరియు తలిtదండ్యుల శిక్షణ మరియు సమాచార కేమ్ 

ద్ార ల్యు, సంరక్షణ మరియు నా,యవాద క్ట్మెంద్ార ల్యు, సzతంత్ర జీవన క్ట్మెంద్ార ల్యు మరియు ఇతర తగిన 

సంస్థలతో సహా ఆసకిq ఉన్న ఇతర వ,క్యుq లక్యు, విసుq ్ర తంగా తెలియజ్ట్మెపCటము.

సముచిత స్టేవల తిరసా్కరానికి పరిషా్కరాల్యు

MDE సముచిత స్టేవలను అందించటములో వెeఫలా,ని్న కనుగొన్న స్టే2ట్ ఫిరా,దును పరిష్కరించటములో, 

MDE తపCక ఇవి ప్టేరొ్కనాలి.

1. పిలtవాడికి అవసరాలను ఉదే³శించటానికి తగిన దిదు³ బాటు చర, తో సహా, సముచిత స్టేవల్యు 

అందించటములో వెeఫ,ల,ము; మరియు

2. వెeకల,ం ఉన్న అందర్పు పిలtలక్యు సముచిత భవిష, సదుపాయాల్యు.

కన్సీస స్టే2ట్ ఫిరా,దు ప్రకి్రయల్యు

34 CFR §300.152

సమయ పరిమితి; కన్సీస ప్రకి్రయల్యు

ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన తర్పువాత MDE, ప్రతే,క విద, కారా,లయం [Office of Special Education 

(OSE)] దాzరా, స్టే2ట్ ఫరిా,దు ప్రకి్రయలలో 60 కా,లెండర్డ్ రోజుల గడ్యువ్పు తేదీ వీటి కోసము ప్టేరొ్కంటుంది,:

1. MDE దరా,ప్పుq  అవసరమని నిరాh రిస్టేq , ఆ స్థలములో సzతంత్ర దరా,ప్పుq  చేయటానికి;

2. ఫిరా,దులో ఆరోపణల గురించి మౌఖికంగా లేక వ్ార తపూరzకంగా అదనప్పు సమాచారము 

సమరిCంచటానికి ఫరిా,దీకి అవకాశం ఇవzటానికి;

3. కన్సీసము; (a) ఏజ్ట్మెన్సీ\ కోరకి ప్రకారము, ఫరిా,దును పరిష్కరించటానికి ప్రతిపదన; మరియు 

(b)మధ,వరిqతాzనికి సzచ£ందంగ ఒప్పుCకోవటానికి ఫరిా,దు చేసిన తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు ఏజ్ట్మెన్సీ\లక్యు 

అవకాశం ఇవzటము తో సహా, ఫిరా,దుప్పెe సCందించటానికి పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ 

కి అవకాశం ఇవzటము;

4. సంబంధిత సమాచారాని్న సమీక్షేించటము మరియు IDEA యొక్క భాగము B నియమాలను 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ ఉలt ంఘిసుq ందని సzతంత్రంగా నిరాh రణ చేయటము; మరియు
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5. ఫిరా,దులోని ప్రతి ఆరోపణను ప్టేరొ్కంటూ మరియు (a) వాసqవాల్యు మరియు నిర్ణయాల్యు; మరియు 

(b)MDE యొక్క తుది నిర్ణయానికి కారణాల్యు కలిగి ఉన్న ఒక వ్ార తపూరzక నిర్ణయాని్న జారీ 

చేయటము.

సమయము పొ డిగింప్పు; అంతిమ నిర్ణయము; అమల్యు

ప్పెeన వివరించిన MDE యొక్క ప్రకి్రయల్యు తపCక:

1. 60 కా,లెండర్డ్ రోజుల సమయ పరిమితి పొ డిగింప్పుక్యు అనుమతించాలి, కేవలము; (a) స్టే2ట్ ఫరిా,దుక్యు 

సంబంధించి అసాధారణ పరిసి్థతుల్యు ఉంటే; లేదా (b) దీనిలో ఉన్న తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 లేదా ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ సzచ£ందంగా మధ,వరిqతzం దాzర విషయాని్న పరిష్కరించుకోవటానికి 

సమయం పొ డగిింప్పుక్యు ఒప్పుCక్యుంటే.

2. MDE యొక్క తుది నిర్ణయాని్న సమరhవంతంగా అమల్యు చయేటానిక (a) సాంకేతిక మద³తు 

చర,ల్యు; (b) సంప్రదింప్పుల్యు; మరియు (c) వరిqంప్పు సాధించటానికి దిదు³ బాటు చర,లతో సహా 

ప్రకి్రయలను ఇందులో భాగం చేయాలి.

స్టే2ట్ ఫిరా,దు మరియు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్

శీరి్షక నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేటము కి్రంద వివరించబడిన ప్రకారము ఒక వ్ార తపూరzక స్టే2ట్ ఫరిా,దు 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఒక అంశము కూడా ఐతే, లేదా స్టే2ట్ ఫిరా,దు అటువంటి హియరింగ్స్ యొక్క ఒకటి 

లేదా ఎక్యు్కవ బహుళ వివాదాలను కలిగి ఉంటే, లేదా స్టే2ట్ ఫరిా,దు యొక్క హియరింగ్స్ పూరqయిే వరకూ 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో చెపCబడిన ఏదెeనా భాగము అందుకొని ఉంటే. స్టే2ట్ ఫరిా,దులో లేవనెతిqన ఏ 

వివాదం అయినా, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో భాగము కాకపొ తే, దానిని ప్పెeన వివరించిన ప్రకి్రయల్యు 

మరియు సమయ పరిమితి ఉపయోగించి పరిష్కరించాలి.

స్టే2ట్ ఫిరా,దులో లేవనెతిqన వివాదం ఇంతక్యు ముందే ఒక నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో అదే పారీ2ల్యు ఉండి 

(మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) నిర్ణయించబడి ఉంటే, ఆనిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ నిర్ణయానికి కటు2 బడి 

ఉండాలి మరియు MDE ఫిరా,దీకి నిర్ణయము కటు2 బడి ఉంది అని సమాచారం ఇవాzలి.

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ నిర్ణయము అమల్యు చేయటంలో పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా ఇతర పబిt క్స్ ఏజ్ట్మెన్సీ\ 

వెeఫలా,ని్న ఆరోపించే ఫరిా,దును MDE పరిష్కరించాలి.

మిచిగన్ డిపార్ట్మె23ంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు,కేషన్, ప్రతే,క విద, కారా,లయం  ప్టేజీ 34



స్టే2ట్ ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేయటము

34 CFR §300.153
ప్పెeన వివరించిన ప్రకి్రయల కి్రంద ఒక సంస్థ లేదా వ,కిq వ్ార తపూరzక స్టే2ట్ ఫరిా,దును ఫ్పెeల్ చేయవచు£.

స్టే2ట్ ఫిరా,దులో ఇవి తపCక ఉండాలి: 

1. పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ ఉలtఘించిన ప్రకటన:

a. ప్రతే,క విద, కోసం నిరాzహక నియమాల ప్రసుq త సదుపాయాల్యు ఏవెeనా:

b. 1976 PA 451, MCL 380.1 et seq., ప్రతే,క విద, మరియు స్టేవలక్యు సంబంధించినవి.

c. వికలాంగ విద, చట2ం 2004, 20 U.S.C., chapter 33, §1400 et seq., కలిగి ఉన్న 

వ,క్యుq ల్యు మరియు చటా2 ని్న అమల్యుపరిచే నిబంధనల్యు, 34 C.F.R. భాగం 300, మరియు 34 

C.F.R. భాగము 303;

d. ఒక ఇంటరీ�డయిట్ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రణాళిక;

e.  ఒక వ,కిqగత విదా, కార,క్రమం బృందం నివేదిక, హియరింగ్స్ ఆఫీస్ నిర్ణయము, లేదా ప్రతే,క 

విదా, కార,క్రమము లేదా స్టేవలక్యు సంబంధించి కోర్పు2  నిర్ణయము; లేదా

f. IDEA కి్రంద ఫ్పెడరల్ నిధుల కోసము స్టే2ట్ దరఖాసుq .

2. ఫిరా,దీకి సంతకము మరియు కాంటాక్స్2 సమాచారం; మరియు

3. ఒక నిరి³ష2 పిలtవాడి గురించి ఉలt ంఘనల గురించి ఆరోపణ ఉంటే:

a. పిలtవాడి ప్టేర్పు మరియు ఇంటి చిర్పునామా;

b. పిలtవాడ్యు హాజరవ్పుతున్నపాఠశాల;

c. ఇల్యుt  లేని పిలtవాడ్యు లేదా యువక్యుల విషయంలో, అందుబాటులో ఉన్న పిలtవాడి 

కాంటాక్స్2 సమాచారము లేదా పిలtవాడ్యు వళె్తుq న్న పాఠశాల ప్టేర్పు;

d. పిలtవాడి యొక్క సమస, సzరూపం యొక్క వివరణ, సమస,క్యు సంబంధించిన 

వాసqవాలతో సహా; మరియు

e. ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన సమయానికి, ఫిరా,దు చేసిన పారీ2కి అందుబాటులో ఉన్న మరియు 

తెలిసినంత వరకూ ప్రతిపాదించబడిన పరిషా్కరము.
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MDE లేదా ISD ఫరిా,దును అందుక్యున్న తేదకీి ఒక సంవత\రం కంటే ఎక్యు్కవ రోజుల ముందు కాక్యుండా 

జరగిిన ఉలt ంఘనను ఫరిా,దు ఆరోపించాలి.

OSE కి పారీ2 ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన అదే సమయమొt  పిలtవాడికి స్టేవల్యు అందిసుq న్న పాఠశాల డిసిq �క్స్2 లేదా 

పిలtవాడికి స్టేవల్యు అందిసుq న్న ఇతర ప్రజా ఏజ్ట్మెన్సీ\ కి ఫరిా,దు యొక్క కాపీని స్టే2ట్ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన పారీ2 

పంపించాలి.

ఒక స్టే2ట్ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేటనికి సహాయంగా ఉండే ఒక మోడల్ ఫార్డ్� ను MDE అభివ్పుÕ దిh చేసింది. OSE 

వెబ్సైe\ట్ (www.michigan.gov/specialeducation) లో మోడల్ ఫార్డ్� అందుబాటులో ఉంటుంది. మీక్యు 

మోడల్ ఫార్డ్� ఉపయోగించవలసిన అవసరం లేదు. అయితే, ఫరిా,దు స్టే2ట్ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేటానికి 

అవసరమై	న సమాచారాని్న కలిగి ఉండాలి, (ప్పెeన 1 – 4 చూడండి)
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నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు పద³తుల్యు

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును ఫ్పెeల్ చేయటము

34 CFR §300.507

సాధారణ

మీ పిలtవాడి యొక్క గురిqంప్పు మార్పుC, మూలా,ంకనము లేదా విద, ప్రతా,మా్నయము, లేదా మీ పిలtవాడి కి 

FAPE సదుపాయాల ప్రతిపాదన లేదా తిరస్కరణక్యు సంబంధించిన ఏ అంశముప్పెe ఐనా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దును మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఫ్పెeల్ చేయవచు£.

మీక్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు తెలియటానికి ర్ట్మెండ్యు సంవత\రాల ముందు కంటే ఎక్యు్కవ కాక్యుండా జరగిిన 

ఉలt ంఘనని లేదా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దుకి ఆధారమై	న ఆరోపించబడిన చర, గురించి తెలిసి ఉన్న నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ ఫరిా,దు తపCక ఆరోపించాలి.

గడ్యువ్పు తేదీ లోపల మీర్పు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేలేకప్రో తే మీక్యు ప్పెe గడ్యువ్పు తేదీ వరిqంచదు.

1. ఫిరా,దులో గురిqంచబడిన ఫిరా,దులను పరిష్కరించామని పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రతే,కించి అవాసqవంగా 

తెలియజేసింది; లేదా

2. IDEA యొక్క భాగముల్యు B లేదా C కి్రంద మీక్యు ఇవzవలసిన సమాచారాని్న పాఠశాల డిసిq �క్స్2 మీ 

నుండి దాచి ప్పెటి2ంది.

తలిtదండ్యు్ర లక్యు సమాచారము

మీర్పు కోరితే, లేదా మీర్పు లేదా పాఠశాల్ డిసి2 ్రక్స్2 నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేస్టేq , ఆ ప్ార ంతంలో 

అందుబాటులో ఉన్న నా,యపరమై	న మరియు ఇతర సంబంధతి ఉచిత మరియు తక్యు్కవ ఖర్పు£ స్టేవల 

గురించి పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 సమాచారం ఇవాzలి.
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నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు

34 CFR §300.508

సాధారణ

హియరింగ్స్ అభ,రిhంచటానికి, మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 (లేదా మీ అటారీ్న లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అటారీ్న) 

MDE కి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేయాలి, మరియు వేరొక పారీ2కి కాపీ ఇవాzలి. ఫరిా,దులో ఈ కి్రంద 

జాబితాలోని అంశాల్యు తపCక ఉండాలి మరియు గోప,ంగా ఉంచబడాలి.

ఫిరా,దు లోని అంశాల్యు

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో ఇవి తపCక ఉండాలి:

1. పిలtవాడి ప్టేర్పు;

2. పిలtవాడి ఇంటి చిర్పునామా;

3. పిలtవాడి పాఠశాల ప్టేర్పు;

4. పిలtవాడికి ఒక వేళ ఇల్యుt  లేకప్రో తే లేదా యువక్యుడ్యు అయితే, పిలtవాడి కాంటాక్స్2 సమాచారము 

మరియు పిలtవాడి పాఠశాల ప్టేర్పు;

5. ప్రతిపాదిత లేదా తిరస్కరించబడిన చర,క్యు సంబంధించిన పిలtవాడి యొక్క సమస, సzభావం యొక్క 

వివరణ, సమస,క్యు సంబంధించిన వాసqవాల్యు; మరియు

6. ఆ సమయంలో మీక్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు అందుబాటులో ఉన్న మరియు తెలిసినంతవరకూ 

సమస,క్యు ప్రతిపాదించిన పరిషా్కరము.

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ప్పెe హియరింగ్స్ కి ముందు అవసరమై	న నోటీసు

మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసిq �క్స్2 (లేదా మీ అటారీ్న లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అటారీ్న) ప్పెeన చెపిCన సమాచారం కలిగి 

ఉన్న నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును సక్రమముగా ఫ్పెeల్ చయేనంతవరకూ, మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసిq �క్స్2 క్యు నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ఉండదు. MDE లేదా మరొక పారీ2 అందుక్యున్నప్పుCడ్యు, ఒక నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు 

సక్రమంగా ఫ్పెeల్ చయేబడ్యుతుంది.
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ఫిరా,దు యొక్క యోగ,త

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ముందుక్యు వెళ్ళా్ళలంటే, అది తగిన విధంగా ఉంది అని పరిగణించబడాలి. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దు అందుక్యున్న పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) ఫరిా,దును అందుక్యున్న 15 కా,లెండర్డ్ రోజుల 

లోగా, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ప్పెeన ప్టేరొ్కన్న అవసరాలను అందుకోలేదని నము�తున్నటుt , ALJ కి మరియు 

ఎదుటి పారీ2కి తెలియపరిస్టేq తపC, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు తగినటుt గా ఉంది అని పరిగణించబడ్యుతుంది (అని్న 

అంశాల అవసరాలను అందుక్యుంది అని).

నోటిఫకిేషన్ అందుక్యున్న ఐదు కా,లెండర్డ్ రోజుల లోపల నోటీసు అందుక్యున్న పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల) 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు తగినటుt  ఉంది అని పరగిణించకప్రో తే, ప్పెeన ప్టేరొ్కన్న జాబితా ప్రకారము ఉంద్యో లేద్యో 

ALJ నిర్ణయించాలి, మరియు వెంటనే మీక్యు మరియు మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు వ్ార తపూరzకంగా తెలియపరచాలి.

ఫిరా,దు సవరణ

మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఫరిా,దుక్యు మార్పుCల్యు చేయవచు£ కేవలం:

1. కి్రంద వివరించినటుt , ఎదుర్పు పారీ2 మార్పుCలను లిఖితపూరzకంగా అంగకీరిస్టేq మరియు తీరా�న 

సమావశేము దాzరా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దును పరిష్కరించటానికి అవకాశం ఇస్టేq; లేదా

2. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ప్ార రంభమవటానికి కన్సీసం ఐదు రోజుల ముందు, ALJ మార్పుCలక్యు 

అనుమతి ఇసుq ంది.

ఫిరా,దు చేసిన పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దుక్యు మార్పుCల్యు చేస్టేq , మార్పుC చేసిన 

ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ అయిన తేదీ నుండి తీరా�న సమావేశానికి సమయము (ఫిరా,దు అందుక్యున్న 15 కా,లెండర్డ్ 

రోజుల లోగా) మరియు తీరా�నానికి కాల పరిమితి (ఫిరా,దు అందుక్యున్న 30 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా) మళ్లీt 

ప్ార రంభం అవ్పుతుంది.

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దుక్యు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రతిసCందన

ఒక వళే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీక్యు ముందసుq  వ్ార తపూరzక నోటీసు పంపించకప్రో తే, మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో 

ఉన్న అంశాలక్యు సంబంధించి ముందసుq  వ్ార తపూరzక నోటీసు, శీరి్షక కి్రంద వివరించినటుt , నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దును అందుక్యున్న 10 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, వీటతిో సహా మీక్యు సCందన 

పంపించాలి:
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1. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో చెపCబడిన చర,ను పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఎందుక్యు ప్రతిపాదించింద్యో లేదా 

తిరస్కరించింద్యో అనేదానికి వివరణ;

2. మీ పిలtవాడి యొక్క IEP బృందం పరగిణించిన ఇతర ఎంపికల్యు మరియు ఎందుక్యు ఆ ఎంపికల్యు 

తిరస్కరించబడినాయి అనే వివరణ;

3. పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రతిపాదిత లేదా తిరస్కరించబడిన చర,క్యు ఆధారంగా ఉపయోగించిన ప్రతి 

మూలా,ంకన ప్రకి్రయ, అంచనా, రకిార్పుR , లేదా నివేదిక వివరణ; మరియు

4. పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రతిపాదించిన లేదా తిరస్కరించిన చర,క్యు సంబంధించిన ఇతర వాసqవాల వివరణ.

1-4 అంశాలలో ఉన్న సమాచారాని్న అందించడం మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు తగినటుt  లేదు అని పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 నొకి్క చెపCటాని్న నివారించలేదు.

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దుక్యు ఎదుటి పారీ2 ప్రతిసCందన

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దుక్యు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 దీని ప్పెeన ఉన్న ఉప శీరి్శకలో చెపిCనదానిని మినహాయించి, నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ ఫరిా,దును అందుక్యున్న పారీ2, ఫిరా,దును అందుక్యున్న 10 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా, ఎదుటి పారీ2కి 

ఫిరా,దులోని విషయాలను నిరి³ష2ంగా ప్టేరొ్కంటూ ఎదుటి పారీ2కి ప్రతిసCందన పంపించాలి.

మోడల్ ఫార్డ్�Ú

34 CFR §300.509
నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చయేటంలో మీక్యు సహాయం చయేటానికి MDE ఒక మోడల్ ఫార్డ్� ను తయార్పు 

చేసింది. మీర్పు MDE యొక్క మోడల్ ఫార్డ్� ను ఉపయోగించనవసరం లేదు. అయితే, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు 

ఫ్పెeల్ చేయటానికి అవసరమై	న సమాచారం మొతqం నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో కలిగి ఉండాలి. OSE     వెబ్సైe\ట్   

(www.michigan.gov/specialeducation) లో మోడల్ ఫార్డ్� అందుబాటులో ఉంటుంది.

(గమనిక: మోడల్ ఫార్డ్� ఉపయోగించినా, ఫరిా,దు తగిన విధంగా లేదని ఎదుటి పారీ2 అడ్యుR క్యుంటే, ALJ 

ఫిరా,దును తగిన విధంగా ఉంది అని భావిసుq ందని హామీ లేదు.)
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నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు మరియు హియరింగ్స్ ప్పెండంిగ్స్ లో ఉన్నప్పుCడ్యు పలిtవాడి సి్థతి

34 CFR §300.518
వెeకల,ం ఉన్న పిలtలను క్రమశిక్షణలో ఉంచుతున్నప్పుCడ్యు ప్రకి్రయల్యు శీరి్షక కి్రంద చెపCబడినది మినహాయించి, 

ఒకసారి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు MDE వద³ ఫ్పెeల్ చేసినప్పుCడ్యు మరియు ఎదుటి పారీ2 దానిని 

అందుక్యున్నప్పుCడ్యు, పరిషా్కర ప్రకి్రయ సమయంలో, మరియు ఏదెeనా నిషాCక్షేకి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లేదా 

కోర్పు2  విచారణ యొక్క నిర్ణయం కోసము ఎదుర్పు చూసుq న్నప్పుCడ్యు, మీర్పు మరియు స్టే2ట్ లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

ఒప్పుCకోకప్రో తే తపC, మీ పిలtవాడ్యు అతని లేదా ఆమై ప్రసుq త విదా, సి్థతిలోనే ఉండాలి.

ఒక వళే ప్రజా పాఠశాల ప్రవేశం కోసము నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో దరఖాసుq  కలిగి ఉంటే, మీ అనుమతితో, 

మీ పిలtవాడిని, అటువంటి అని్న విచారణల్యు పూరిq అయిే, వరకూ, ఒక సాధారణ ప్రజా పాఠశాల ప్రో్ర గా్ర ంలో 

చేరా£లి.

IDEA యొక్క భాగము C నుండి భాగము B కి్రంద స్టేవలను అందుకోవటానికి మార్పుతున్న పిలtవాడి కొరక్యు 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దులో IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద ప్ార రంభ స్టేవల కోసము దరఖాసుq  చేసుక్యుంటే 

మరియు పిలtవాడ్యు మూడ్యు సంవత\రాల వయసుక్యు వచి£నందున భాగము C స్టేవలక్యు అనర్పు´ డ్యు అయితే, 

పిలtవాడ్యు అందుక్యుంటున్న భాగము C సరీzసులను పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అందించవలసని అవసరము లేదు. 

IDEA యొక్క పార్డ్2 B కి్రంద పిలtవాడ్యు అర్పు´ డ్యు అయితే మరియు మీర్పు ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత 

స్టేవల్యు మొదటిసారగిా మీ పిలtవాడ్యు అందుకోవడానికి ఒప్పుCక్యుంటే, తర్పువాత, విచారణల యొక్క ఫలితాని్న 

ప్పెండింగ్స్ లో ప్పెడ్యుతూ, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వివాదంలో లేని (మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఇద³రూ 

అంగకీరించినవి) ఆ ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలను తపCక అందించాలి.

పరిషా్కర విధానము

34 CFR §300.510

పరిషా్కర సమావశేము

పాఠశాల జిలాt  మీతో మరియు మీ సంబంధిత ప్రకి్రయ ఫిరా,దులో గురిqంచబడిన వాసqవాలను గురించి నిరి³ష2 

జాÛ నం కలిగిన IEP బృందం యొక్క సంబంధిత సభు,డ్యు లేదా సభు,లతో సమావశేం ఏరాCటు చేయాలి. 

MDE వద³ నిరీ్ణత 
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ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చేసిన మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 దానిని అందుక్యున్న 15 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోపల, 

తీరా�న సమావేశాని్న నిరzహించాలి. తీరా�న సమావేశము నిరzహించే వరకూ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ 

ప్ార రంభం కాదు. సమావశేము:

1. పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తరఫ్పున నిర్ణయం తీసుకోగలిగే అధికారం ఉన్న ప్రతినిధి తపCక ఉండాలి; మరియు

2.  ఒక అటారీ్న మీతో ఉంటే తపC, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క అటారీ్న ఉండకూడదు.

మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 సమావశేానికి హాజరయిే, IEP బృందం యొక్క సంబంధిత సభు,లను 

నిరాh రిసాq ర్పు.

సమావశేం యొక్క ముఖ, ఉదే³శ,ము, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వివాదాని్న పరిష్కరించే అవకాశం కలిగి ఉండేలా మీర్పు 

మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దును, ఫరిా,దుక్యు ఆధారమై	న వాసqవాలను చరి£ంచటము.

పరిషా్కర సమావశేము అవసరము లేదు ఒక వళే:

1. మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 సమావశేాని్న రదు³  చయేటానికి వ్ార తపూరzకంగా ఒప్పుCక్యున్నప్పుCడ్యు: 

లేదా

2. మధ,వరిqతzం శీరి్షక కి్రంద వివరించిన మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ ను ఉపయోగించుకోవడానికి మీర్పు 

మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అంగీకరించినప్పుCడ్యు.

పరిషా్కర గడ్యువ్పు

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు అందుక్యున్న 30 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోపల మీక్యు తృపిq కలిగేలా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దును పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 పరిష్కరించకప్రో తే (పరిషా్కర ప్రకి్రయ సమయం గడ్యువ్పు లోపల), నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

హియరింగ్స్ సంభవించవచు£.

30-కా,లెండర్డ్-రోజుల సCష2త కాలానికి సర్పు³ బాటు కోసము చేసిన కొని్న మినహాయింప్పులతో 30-కా,లెండర్డ్-

రోజుల సCష2త కాలం ముగియడంతో, తుది నిర్ణయము వెల్యువరచటానికి 45-కా,లెండర్డ్-రోజు గడవ్పు తేదీ 

ప్ార రంభం అవ్పుతుంది.

మిచిగన్ డిపార్ట్మె23ంట్ ఆఫ్ ఎడ్యు,కేషన్, ప్రతే,క విద, కారా,లయం  ప్టేజీ 42



మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఇద³రూ తీరా�న ప్రకి్రయను రదు³  చయేటానికి లేదా మధ,వరిqతాzని్న 

ఉపయోగించుకోవటానికి ఒప్పుCక్యుంటే తపC, తీరా�న సమావేశంలో పాల్గొÄ నటానికి మీ వెeఫల,ం, తీరా�న ప్రకి్రయ 

మరియు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ సమయాలను మీర్పు సమావేశంలో పాల్గొÄ నే వరకూ ఆలస,ం చేసుq ంది.

సహేతుకమై	న ప్రయతా్నల్యు చేసి, అలాంటి ప్రయతా్నలను డాక్యు,మైంటేషన్ చేసిన తర్పువాత, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

పరిషా్కర సమావశేంలో మీ భాగసాzమా,ని్న పొ ందలేక ప్రో తే, 30 –కా,లెండర్డ్-రోజుల తీరా�న గడ్యువ్పు ముగిసిన 

తర్పువాత, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దును కొటి2 వేయమని ALJ ని కోరవచు£. అటువంటి 

ప్రయతా్నలక్యు సంబంధించిన డాక్యు,మైంటేషన్ సమయం, స్థలం వంటి విషయాలలో పరసCర అంగకీారాని్న 

ఏరCరచటానికి పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ప్రయతా్నల రికార్పుR ను కలిగి ఉండాలి.

1. చేసిన లేదా చయేటానికి ప్రయతి్నంచిన ట్రెలిఫ్రో న్ కాల్\ వివరణాత�క రకిార్పుR ల్యు మరియు ఆ కాల్\ 

యొక్క ఫలితాల్యు;

2. మీక్యు పంపబడిన ఉతqరాల యొక్క కాపీల్యు మరియు అందుక్యున్న ఏవెeనా ప్రతిసCందనల్యు; మరియు

3. మీ ఇంటికి లేదా ఉద్యో ,గ ప్ార ంతానికి చేసిన సందర్శనల మరియు ఆ సందర్శనల ఫలితాల వివరాల్యు.

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు యొక్క నోటీసు అందుక్యున్న 15 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోపల 

తీరా�న సమావేశాని్న నిరzహించలేకప్రో యినా, లేదా సమావశేం లో పాల్గొÄ నక ప్రో యినా, 45-కా,లెండర్డ్-రొజుల 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ సమయాని్న ప్ార రంభించమని ఆదేశాల్యు ఇవzమని మీర్పు ALJ ను కోరవచు£.

30-కా,లెండర్డ్-రోజుల తీరా�న కాలానికి సర్పు³ బాటుt

తీరా�న మీటింగ్స్ రదు³ క్యు మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లిఖితపూరzకంగా అంగీకరించినట్రెÜt తే, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

హియరింగ్స్ 45-కా,లెండర్డ్-రోజుల సమయము తర్పువాత రోజు నుండి ప్ార రంభమవ్పుతుంది.

మధ,వరిqతzం లేదా తీరా�న సమావశేము మొదలeెన తర్పువాత మరియు 30-కా,లెండర్డ్-రోజుల తీరా�న 

గడ్యువ్పు ముగియక ముందు, మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఏ ఒపCందము సాధ,ం కాదు అని లిఖిత 

పూరzకంగా అంగీకరించిన తర్పువాత, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ 45-కా,లెండర్డ్-రోజుల సమయము తర్పువాతి 

రోజు నుండి ప్ార రంభం అవ్పుతుంది.

మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మధ,వరిqతz ప్రకి్రయను ఉపయోగించటానికి అంగకీరిస్టేq , 30-కా,లెండర్డ్-రోజుల 

తీరా�న గదువ్పు ముగిసినప్పుCడ్యు, ర్ట్మెండ్యు పారీ2ల్యు ఒక ఒపCందానికి వచే£ వరకూ మధ,వరిqతాzనికి 
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అంగకీరిసుq న్నటుt  వ్ార తపూరzకంగా అంగకీరించాలి. అయితే, మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 మధ,వరిqతz ప్రకి్రయ 

నుంచి తర్పువాత తప్పుCక్యుంటే, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ 45-కా,లెండర్డ్-రోజుల సమయము తర్పువాతి రోజు 

నుంచి మొదలవ్పుతుంది.

వ్ార తపూరzక పరిషా్కర ఒపCందము

ఒక వివాదాలోనికి పరిషా్కరము, పరిషా్కర సమావేశములో దొరికితే, మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

చట2పరంగా కటు2 బడే ఒపCందాని్న క్యుదుర్పు£కోవాలి ఇది:

1. మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 కటు2 బడి ఉండేలా చేస్టే అధకిారము కలిగిన ఒక పాఠశాల ప్రతినిధి చే 

సంతకం చయేబడ్యుతుంది; మరియు

2. యోగ,మై	న అధికార పరిధిలోని ఏ రాష2 ్ర నా,యసా్థ నంలోనెeనా (ఈ విధమై	న కేసును విచారించే 

అధకిారం ఉన్న రాష2 ్ర కోర్పు2 ) లేదా సంయుకq రాషా2 ్ర ల యొక్క జిలాt  కోర్పు2 లో అయినా 

అమల్యుచయేవచు£.

ఒపCందం సమీక్ష గడ్యువ్పు

తీరా�న సమావేశం ఫలితంగా మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఒక ఒపCందానికి వచి£ ఉంటే, ఏదెeనా పారీ2, 

మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఒపCందంప్పెe సంతకం చేసిన సమయం నుండి 3 పని దినాల లోపల 

ఒపCందాని్న రదు³  చేసుకోవచు£.
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నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దుల ప్పెe హియరింగ్స్

నిషాCకి్షేక నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్

34 CFR §300.511

సాధారణ

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు ఫ్పెeల్ చేసినప్పుCడలాt , వివాదంలో ఉన్న మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, కి్రంద నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ ఫరిా,దు మరియు తీరా�నం ప్రకి్రయ స్పెక్షనtలో వివరించిన ప్రకి్రయల్యు అనుసరించిన తర్పువాత నిషాCక్షేిక 

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ అవకాశాని్న కలిగి ఉండాలి.

నిషాCక్షేిక అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్�

ఒక ALJ, కన్సీసము:

1. విదా,రి్థ యొక్క విద, మరియు సంరక్షణను చూసుq న్నపాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా MDE ఉద్యో ,గి అయి, 

ఉండకూడదు. అయితే, ALJ గా స్టేవల్యు అందించటానికి అతనికి/ఆమైకి డబు్బల్యు చెలిtసుq న్న కారణానికి 

ఆ వ,కిq ఆ ఏజ్ట్మెన్సీ\ యొక్క ఉద్యో ,గి కాడ్యు;

2. హియరింగ్స్ లో ALJ యొక్క నిషాCక్షేకిత తో వ,కిqగత లేదా ఉద్యో ,గపరమై	న ఆసకిq ఘర్షణ పడరాదు;

3. IDEA యొక్క నియమాల గురించి, IDEA క్యు సంబంధించిన ఫ్పెడరల్ మరియు స్టే2ట్ నిబంధనల్యు 

మరియు IDEA యొక్క ఫ్పెడరల్ మరియు స్టే2ట్ కోర్పు2 ల యొక్క నా,య వా,ఖా,నాల జాÛ నం కలిగి 

ఉండాలి మరియు అరhం చేసుకోవాలి.

4. హియరింగ్స్\ నిరzహించటానికి సామరhÇము మరియు జాÛ నం కలిగి, నిర్ణయాల్యు తీసుకోవటానికి మరియు 

రాయటానికి, తగిన మరియు ప్రమాణకిమై	న నా,య సాధన కలిగి ఉండాలి.

ALJ ల్యు స్టే2ట్ కాt సిఫ్పెeడ్జ్ సివిల్ స్టేవా ఉద్యో ,గుల్యు, వీర్పు అటారీ్నల్యు మరియు స్టే2ట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ 

హియరింగ్స్ మరియు రూల్\ [State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHR)] 

వద³ ఉద్యో ,గం చేసుq న్న వార్పు. ALJ ల్యుగా స్టేవల్యు అందించే వ,క్యుq ల అర́తల వివరాలతో పాటూ MDE 

(SOAHR దాzరా) ఒక జాబితాను నిరzహిసుq ంది.
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నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ యొక్క అంశాల్యు

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ అభ,రిhంచిన పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్q) ఎదుటి పారీ2 ఒప్పుCకోక్యుండా నిరీ్ణత 

ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో ప్టేరొ్కనబడని అంశాలను నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ వద³ ప్రసాq వించరాదు.

హియరింగ్స్ ను అభ,రిhంచటానికి సమయము

ఫిరా,దులో ప్టేరొ్కనబడిన వివాదము(ల్యు) గురించి మీక్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు తెలిసిన ర్ట్మెండ్యు సంవత\రాల 

లోగా మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దును ఫ్పెeల్ చేయాలి.

ట్రెeమ్ లeెన్ కి మినహాయింప్పుల్యు

మీర్పు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును ఫ్పెeల్ చయేలేక ప్రో తే, మీక్యు ప్పెe ట్రెeమ్ లeెన్ వరిqంచదు ఎందుకంటే:

1. మీ ఫిరా,దులో మీర్పు లేవనెతిqన సమస,ల్యు లేదా వివాదాలను పరిష్కరించినటుt  పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

తప్పుCగా చెపిCనా; లేదా

2. IDEA యొక్క భాగాల్యు B మరియు C ల కి్రంద మీక్యు చెపCవలసిన సమాచారాని్న పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

మీ వద³ నుండి దాచింది.

హియరింగ్స్ హక్యు్కల్యు

34 CFR §300.512

సాధారణ

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ క్యు (క్రమశిక్షణ ప్రకి్రయలక్యు సంబంధించిన హియరింగ్స్ తో సహా) ఏదెeనా పారీ2 కి ఈ 

హక్యు్కల్యు ఉంటాయి:

1. లాయర్పు వెంట లేదా వారి సలహా ప్పెe లేదా/మరియు వెeకల,ం ఉన్న పిలtల సమస,లక్యు సంబంధించి 
ప్రతే,క నెeప్పుణ,ం మరియు శిక్షణ పొ ందిన వ,క్యుq ల్యు;

2. సాక్షేÏ,ల్యు సమరిCంచాలి మరియు ఎదురో్కవాలి, కా్ర స్-ఎగా� మిన్ చేయాలి, సాక్షుల యొక్క హాజర్పు 
గురించి బలవంతం చేయాలి;

3. హియరింగ్స్ కి కన్సీసం ఐదు పని దినాల ముందు పారీ2కి తెలియజేయబడని ఏ సాక్షేÏ,ని్న హియరింగ్స్ 
లో ప్రవశేప్పెట2టాని్న నిష్టేధించాలి;

4. వ్ార తపూరzక, లేదా, మీ కోరిక ప్రకారము, హియరింగ్స్ యొక్క ఎలకా2¯ నిక్స్ వర్డ్³-టు-వర్డ్R రకిార్పుR ; మరియు
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5. వ్ార తపూరzక, లేదా, మీ కోరిక ప్రకారము, నిర్ణయాల్యు మరియు వాసqవాల ఎలకా2¯ నిక్స్ ఫ్పెeండింగ్స్\ 
పొ ందాలి.

అదనప్పు బహరిÄత సమాచారము

మీర్పు మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ కి కన్సీసము ఐదు పని దినాల ముందు 

ఒకరికొకర్పు ఆ తేదీ వరకూ పూరిq చేసిన మూలా,ంకనల్యు మరియు వాటిప్పెe ఆధారపడి మీర్పు లేదా పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 హియరింగ్స్ వద³ ఉపయోగించాలని అనుక్యుంటున్న సిఫార్పు\ల గురించి తెలియజయేాలి.

ఈ నియమానికి కటు2 బడి ఏ పారీ2నెeనా, ఎదుటి పారీ2 యొక్క అనుమతి లేక్యుండా హియరింగ్స్ వద³ సంబంధిత 

మూలా,ంకనము లేదా సిఫార్పు\ ప్రవశేప్పెట2టానికి ALJ అడ్యుR  చెపCవచు£.

హియరింగ్స్ వద³ తలిtదండ్యు్ర ల హక్యు్కల్యు

మీక్యు ఈ హక్యు్క ఇవాzలి:

1. మీ పిలtవాడిని హాజర్పుకి;

2. హియరింగ్స్ ని ప్రజలకి తెలియపరచటము; మరియు

3. హియరింగ్స్ యొక్క రకిార్పుR ల్యు, కనుగొన్న వాసqవాల్యు మరియు నిర్ణయాల గురించి సమాచారము మీక్యు 

ఎటువంటి ఖర్పు£ లేక్యుండా అందించాలి.

హియరింగ్స్ నిర్ణయాల్యు

34 CFR §300.513

అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్� నిర్ణయము

ALJ యొక్క నిర్ణయము మీ పిలtవాడ్యు FAPE అందుక్యునా్నడా లేదా అనే యదార్ఢమై	న కారణాలప్పెe ఆధారపడి 

ఉండాలి.

విధానపరమై	న ఉలt ంఘన ఆరోపణక్యు సంబంధించి, మీ పిలtవాడ్యు FAPE ను పొ ందలేదని ALJ కనుగొనవచు£ 

కేవలం విధానపరమై	న లోపాల వలt మాత్రమే:

1. FAPE కి మీ పిలtవాడి హక్యు్కకి అవరోధం కలిగించింది;
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2. మీ పిలtవాదికి FAPE ప్రయోజనముక్యు సంబంధించి నిర్ణయించే ప్రకి్రయలో పాల్గొÄ నే మీ అవకాశానికి 

అవరోధం కలిగించవచు£; లేదా

3. విదా, ప్రయోజనాల్యు అందుకోక్యుండా చయేవచు£.

నిరా�ణపరమై	న నిబంధన

IDEA (34 CFR §§300.500 నుండి 300.536) యొక్క భాగము B కి్రంద విధానపరమై	న భద్రతా 

సంరక్షణ యొక్క ఫ్పెడరల్ నిబంధనలను పాటించమని ఆదేశించటం నుండి ALJ ని ప్పెeన వివరించిన ఏ 

నియమాల్యు ఆపగలవని వా,ఖా,నించబడలేదు.

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ కోసము ప్రతే,క అభ,రhన

IDEA (34 CFR §§300.500 నుండి 300.536) యొక్క భాగము B కి్రంద విధానపరమై	న భద్రతా 

సంరక్షణ యొక్క ఫ్పెడరల్ నిబంధనలలో ఏవీ ఇపCటికే ఫ్పెeల్ చేసిన నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు నుండి వరే్పు 

చేయబడిన వివాధం గురించి విడిగా నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు ఫ్పెeల్ చేయక్యుండా మిమ�లి్న ఆపలేదు.

అడెezజరీ పా,నెల్ క్యు మరియు సాధారణ ప్రజలక్యు అభిప్ార యాల్యు మరియు నిర్ణయము

MDE, వ,కిqగత గురిqంప్పు సమాచారము తొలగించిన తర్పువాత, తపCక: 

1. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ అభిప్ార యాల్యు మరియు నిర్ణయాలను స్టే2ట్ ప్రతే,క విదా, అడెezజరీ కమిటీకి 

అందించాలి; మరియు

2. ఈ అభిప్ార యాలను మరియు నిర్ణయాలను ప్రజలక్యు అందుబాటులో ఉంచాలి.
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విజÛప్పుq ల్యు

నిర్ణయము; విజÛపిq , నిషాCకి్షేక సమీక్ష యొక్క సమాపిq

34 CFR §300.514

హియరింగ్స్ నిర్ణయము యొక్క సమాపిq

కి్రంద వివరించినటుt  హియరింగ్స్ లో ఉన్న ఏదెeనా పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) సివిల్ చర, దాzరా 

నిర్నయాని్న అపీCల్ చేస్టేq తపC, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ (క్రమశిక్షణ ప్రకి్రయలక్యు సంబంధించిన హియరింగ్స్ 

తో సహా) లో వచి£న నిర్ణయము చివరిది.

హియరింగ్స్ యొక్క సమయము మరియు అనుకూలత

34 CFR §300.515

30-రోజుల-కా,లెండర్డ్-రోజుల సమయం పూరిq అయిన 45 కా,లెండర్డ్ దినాల్యు దాటక్యుండా లేదా, 30-

కా,లెండర్డ్-రోజుల తీరా�న సమయానికి సర్పు³ బాటు: శీరి్షక కి్రంద వివరించిన విధంగా సర్పుh బాటు చేసిన సమయం 

పూరిq అయిన 45 కా,లెండర్డ్ దినాల లోగా వీటిని MDE తపCక నిరాh రించాలి

1. హియరింగ్స్ లో తుది నిర్ణయానికి వచా£క; మరియు

2. ప్రతి పారీ2కి నిర్ణయము యొక్క కాపీ మయైిల్ చయేాలి.

ఏదెeనా పారీ2 అభ,రిhస్టేq ప్పెeన వివరించిన 45-కా,లెండర్డ్-రోజుల సమయానికి నిరి³ష2 పొ డగిింప్పుని ALJ మంజూర్పు 

చేయవచు£.

మీక్యు మరియు మీ పిలtవాడకిి సమంజసముగా అనుకూలమై	న సమయము మరియు ప్రదశేములలో ప్రతి 

హియరింగ్స్ నిరzహించబడాలి.
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సివిల్ చర,ల్యు, ఆ చర,ల్యు ఫ్పెeల్ చేయవలసని సమయముతో సహా

34 CFR §300.516

సాధారణ

నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ యొక్క (క్రమశిక్షణ ప్రకి్రయలక్యు సంబంధించిన హియరించ్ తో సహా) అభిప్ార యాల్యు 

మరియు నిర్ణయాలతో ఏదెeనా పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) అంగకీరించకప్రో తే నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ 

యొక్క అంశము అయిన విషయానికి సంబంధించి సివిల్ చర, తీసుక్యు వచే£ హక్యు్కను కలిగి ఉంటార్పు. 

సమరh అధికారము (ఈ రకము కేసులను వినటానికి అధికారము గల స్టే2ట్ కోర్పు2 ) గల ఏదెeనా స్టే2ట్ కోర్పు2 లో 

లేదా వివాదములో ఉన్న సొ ము� మొతqంతో సంబంధం లేక్యుండా సంయుకq రాషా2 ్ర లలోని డిసి2 ్రక్స్2 కోర్పు2  లో 

అయినా ఈ చర,ను తీసుక్యురావచు£.

సమయ పరిమితి

సివిల్ చర, ఫ్పెeల్ చేయటానికి ALJ నిర్ణయము వచి£న తేదీ నుండి 90 కా,లెండర్డ్ రోజుల సమయాని్న పారీ2 

(మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) కలిగి ఉంటుంది.

అదనప్పు ప్రకి్రయల్యు

ఏదెeనా సివిల్ చర,లో, కోర్పు2 :

1. అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ ప్రకి్రయల రికార్పుR ల్యు అందుక్యుంటుంది;

2. మీ అభ,రhన లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అభ,రhన మేరక్యు అదనప్పు సాక్షేÏ,లను వింటుంది; మరియు

3.  సాక్ష,ం యొక్క ప్ార ధాన,ం మీద ఆధారపడి నిర్ణయాని్న తీసుక్యుంటుంది మరియు కోర్పు2  తగినదని 

నిర్ణయించిన ఉపశమనాని్న మంజూర్పు చేసుq ంది.

డిసి2 ్రక్స్2 కోర్పు2 ల జూరిసిRక్షన్

వివాధంలో ఉన్న మొతqంతో సంబంధం లేక్యుండా IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద తీసుక్యువచిáన చర,లప్పెe 

పరిపాలనా అధకిారాని్న సంయుకq రాషా2 ్ర ల డిసి2 ్రక్స్2 కోర్పు2 ల్యు కలిగి ఉంటాయి.

నిరా�ణ నియమము

IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద కూడా అందుబాటులో ఉన్న ఉపశమనాని్న కోర్పుతూ, ఒక పారీ2 IDEA 

యొక్క భాగము B కి్రంద ఫ్పెeల్ చేస్టేq , ప్పెeన వివరించిన నిరీ్ణత ప్రకి్రయ విధానాలను అంతే మేరక్యు 
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ఉపయోగించాలంటే తపC, ఈ చటా2 ల కి్రంద సివిల్ చర,ను ఫ్పెeల్ చేస్టే ముందు, వెeకల,ం ఉన్న పిలtల 

హక్యు్కలను రక్షేించే ఇతర ఫ్పెడరల్ చటా2 ల్యు, 

U.S. రాజా,ంగం, 1990 యొక్క వెeకల,ం గల అమైరికనt చట2ము, 1973 (స్పెక్షన్ 504) యొక్క ప్పునరావాస 

చట2ము యొక్క ట్రెeటిల్ V కి్రంద అందుబాటులో ఉన్న హక్యు్కల పరిమితి, ప్రకి్రయల్యు మరియు పరిషా్కరాలను 

IDEA యొక్క భాగము B లో ఏదీ పరిమితము చేయలేదు. దీని అరhం, IDEA కి్రంద అందుబాటులో ఉన్న 

చటా2 లను ఓవరాt ప్ చెస్టే ఇతర చటా2 ల కి్రంద అందుబాటులో ఉన్న పరిషా్కరాలను మీర్పు పొ ందగలర్పు, కాన్సీ 

సాధారణంగా, ఇతర చటా2 ల కి్రంద ఉపశమనం పొ ందటానికి, IDEA కి్రంద అందుబాటులో ఉన్న అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ 

పరిషా్కరాలను (ఉదా, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు, పరిషా్కర సమావేశము, మరియు నిషాCక్షేకి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

హియరింగ్స్ విధానాల్యు) నేర్పుగా కోర్పు2 కి వెళ్ళబో యిే ముందు ఉపయోగించుకోవాలి.

అటారీ్న ఫీజు

34 CFR §300.517

సాధారణ

IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద కోరబడిన ఏదెeనా చర, లేదా ప్రకి్రయలో, మీర్పు గ్ట్మెలిస్టేq , కోర్పు2  విచక్షణను 

అనుసరించి, ఖర్పు£లో భాగంగా మీ నుండి సముచిత అటారీ్న ఫీజును కోరవచు£.

ఒకవళే అటారీ్న (a) అసమంజసమై	న, నిజాయితీ లేని మరియు ఎటువంటి ప్పునాది లేని కేసును లేదా 

ఫిరా,దును ఫ్పెeల్ చేసినటుt గా కోర్పు2  కనుగొంటే; లేదా (b) దావా సCష2ంగా అసమంజసమై	నదగిా, నిజాయితీ 

లేనిదిగా, లేదా ఎటువంటి ప్పునాది లేనిదిగా ఉనా్న దావా ను కొనసాగిసుq న్నటుt  కనుగొంటే, IDEA యొక్క 

భాగము B కి్రందక్యు తెచి£న ఏదెeనా చర, లేదా ప్రకి్రయలో, గ్ట్మెలిచిన పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా స్టే2ట్ విదా, ఏజ్ట్మెన్సీ\ల 

ఖర్పు£లలో భాగంగా సమంజసమై	న అటారీ్న ఫీజును మీర్పు లేదా అటారీ్న చెలిtంచేలా, కోర్పు2 , వివేచనను 

అనుసరించి ప్రదానం చేసుq ంది,

మీ నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ యొక్క అభ,రhన లేదా తర్పువాతి కోర్పు2  కేసును ఏదెeనా అక్రమమై	న ప్రయోజనాల 

కోసం, అంటే హింసించటానికి, అనవసరమై	న ఆలస,ము చయేటానికి, లేదా చర, లేదా ప్రకి్రయ యొక్క ఖర్పు£ 

ను అకారణంగా ప్పెంచటానికి వేసి ఉంటే, IDEA యొక్క భాగము B కి్రందక్యు తచెి£న ఏదెeనా చర, లేదా 
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ప్రకి్రయలో,, గ్ట్మెలిచిన పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 లేదా స్టే2ట్ విదా, ఏజ్ట్మెన్సీ\ల ఖర్పు£లలో భాగంగా సమంజసమై	న అటారీ్న 

ఫీజును, మీర్పు లేదా అటారీ్న చెలిtంచేలా కోర్పు2 , వివేచనను అనుసరించి ప్రదానం చేసుq ంది,

ఫీజు ప్రదానం

సమంజసమై	న అటారీ్న ఫీజును కోర్పు2  ఈ కి్రంది విధంగా సూచిసుq ంది:

1. అందించబడిన స్టేవల రకము మరియు నాణ,తలక్యు, ఆ చర, లేదా హియరింగ్స్ ఏరCడిన కమూ,నిటీ 

లో ఉన్న రేటt ఆధారంగా ఫీజు ఉండాలి. ఇవzబడిన ఫీజు లెకి్కంచటానికి బో నస్ లేదా మలి2పtయర్డ్ 

ఉపయోగించబడవ్పు.

2. మీక్యు లిఖితపూరzక స్పెటిలె�ంట్ ఆఫర్డ్ ఇచి£న తర్పువాత నిరzహించిన స్టేవలక్యు IDEA యొక్క 

భాగము B కి్రంద ఏదెeనా చర, లేదా ప్రకి్రయలో ఫీజు లేదా సంబంధిత ఖర్పు£ల్యు ఇవzబడవ్పు ఒకవళే:

a. సివిల్ ప్రకి్రయల యొక్క ఫ్పెడర్ట్మెల్ నియమాల 68 నిబంధన సూచించిన సమయం లోగా 

ఆఫర్డ్ ఇవzబడ్యుతుంది, లేదా, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ విషయంలో, ప్రకి్రయ ప్ార రంభం 

అవటానికి 10 కా,లెండర్డ్ రోజుల కంటే ఎక్యు్కవ సమయంలో ఏద్యో ఒక సమయంలో;

b. ఆఫర్డ్ 10 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా అంగకీరించబడలేదు; మరియు

c. మీర్పు చివరిగా పొ ందిన ఉపశమనము స్పెటిలె�ంట్ ఆఫర్డ్ కంటే మీక్యు అనుకూలమై	నది కాదని 

కోర్పు2  లేదా ALJ కనుగొంది.

ఈ పరిమితుల్యు ఉన్నపCటకిీ, మీర్పు గ్ట్మెలిస్టేq మరియు స్పెటిలె�ంట్ ఆఫర్పును తిరస్కరించటము 

గణన్సీయంగా సమరhన్సీయము అయితే, అటారీ్న యొక్క ఫజీు మరియు సంబంధిత ఖర్పు£ల్యు మీ 

నుండి కోరవచు£.

3. కోర్పు2  చర, లేదా అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ ప్రకి్రయ యొక్క ఫలితంగా నిరzహించిన సమావేశము అయితే తపC, 

IEP బృందం యొక్క ఏదెeనా సమావశేానికి సంబంధించి ఫీజు ఇవzబడదు.

4. మధ,వరిqతzం శీరి్షక కి్రంద వివరించిన ప్రకారము మధ,వరిqతాzనికి ఫీజు ఇవzబడదు.

5. పరిషా్కర సమావశేము శీరి్షక కి్రంద వివరించబడిన విధంగా, ఒక పరిషా్కర సమావేశము, కోర్పు2  చర, 

లేదా అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ హియరింగ్స్ యొక్క ఫలితం ప్రకారము జర్పుపబడిన సమావశేముగా 

పరగిణించబడదు, మరియు అటారీ్న ఫజీు నియమాల ప్రయోజనాల కోసము కోర్పు2  చర, లేదా 

అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ హియరింగ్స్ గా పరగిణించబడదు.
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IDEA యొక్క భాగము B కి్రంద అటారీ్నకి ఇవzబడిన ఫీజు మొతqం తగినటుt గా కోర్పు2  తగిÄసుq ంది, కోర్పు2  ఇలా 

కనుగొన్న పక్షంలో;

1. మీర్పు, లేదా మీ అటారీ్న, చర, లేదా ప్రకి్రయ సమయంలో, వివాదానికి తుది పరిషా్కరాని్న 

అసమంజసంగా ఆలస,ం చేస్టేq;

2.  అధికారకింగా అటారీ్న కి ఇవzవలసిన ఫీజు మొతqం, దాదాప్పు సమానమై	న నెeప్పుణ,ం, కీరిq, మరియు 

అనుభవం గల నా,యవాదులక్యు ఇటువంటి స్టేవలక్యు కమూ,నిటీలో గంటకి ఇచే£ ర్పుసుము కంటే 

అనా,యంగా అధకిము అయితే:

3. చర, లేదా ప్రకి్రయ యొక్క సzభావాని్న పరిగణిస్టేq , వెచి£ంచిన సమయము మరియు నా,య 

సరీzసుల్యు చాలా ఎక్యు్కవ అయితే; లేదా

4. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు శీరి్షక కి్రంద వివరించినటుt  నిరీ్ణత ప్రకి్రయ అభ,రhనలో, మీక్యు ప్ార తినిధ,ం 

వహిసుq న్న అటారీ్న, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు తగిన సమాచారాని్న ఇవzలేదు.

అయితే, స్టే2ట్ లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అకారణంగా చర, లేదా ప్రకి్రయ యొక్క తుది పరిషా్కరాని్న ఆలస,ం 

చేసినా లేదా IDEA యొక్క భాగము B లోని విధానపరమై	న భద్రతా రక్షణల సదుపాయాల ఉలt ంఘన 

జరగిినటుt  కోర్పు2  కనుగొంటే, అప్పుCడ్యు కోర్పు2  ఫీజు తగిÄంచబడదు
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వెeకల,ం గల పిలtల క్రమశిక్షణ ప్రకి్రయల్యు

పాఠశాల సిబ్బంది యొక్క అధికారం

34 CFR §300.530

కేస్-బ్సైe-కేస్ నిరాh రణ

విదా,రి్థ ప్రవరqనా నియమావళి ఉలt ంఘించే వెeకల,ం గల పిలtవాడకిి, క్రమశిక్షణక్యు సంబంధించి సర్ట్మె�న, కి్రంది 

అవసరాల ప్రకారము చేసిన సి్థతి యొక్క మార్పుC నిరాh రించేటప్పుCడ్యు, పాఠశాల సిబ్బంది ఏవెeనా ప్రతే,క 

పరిసి్థతులను కేసు-బ్సైe-కేసు ఆధారంగా పరగిణించవచు£.

సాధారణ

 విదా,రి్థ ప్రవరqనా నియమావళి ఉలtఘించే వెeకలా,ల్యు గల పిలtవాడ ప్పెe వర్పుసగా 10 పాఠశాల దినాల క్యు 

మించక్యుండా అతని లేదా ఆమై ప్రసుq త సి్థతి నుండి సర్ట్మె�న మధ,ంతర ప్రతా,మా్నయ విదా, సి్థతికి, వేరొక 

సి్థతికి, లేదా సస్పెCన్షన్ చర,ల్యు తీసుక్యుంటార్పు, వెeకలా,ల్యు లేని పిలtలక్యు కూడా ఇటువంటి చర,ల్యు 

తీసుక్యుంటార్పు. ఈ తొలగింప్పుల్యు పిలtవాడి సి్థతిలోని మార్పుCలక్యు కారణము కానంత వరకూ (నిరzచనం కోసం 

క్రమశిక్షణతొలగింప్పుల్యువలనసి్థతిలోమార్పుC కి్రంద చూడండి). పాఠశాల సిబ్బంది పిలtవాడి దుష్ప్రవరqన యొక్క 

విభిన్నమై	న సంఘటనల వలన అదే పాఠశాల సంవత\రంలో వర్పుసగా 10 పాఠశాలదినాలక్యు మించక్యుండా 

అదనప్పు తొలగింప్పుల్యు విధించవచు£.

 ఒకసారి ఒక వెeకల,ం గల పిలtవాడ్యు అతని లేదా ఆమ ైప్రసుq త సి్థతి నుండి అదే పాఠశాల సంవత\రములో 

10 పాఠశాల దినాల పాటు తొలగించబడితే, ఆ పాఠశాల దినాల తర్పువాతి రోజులోt , స్టేవల్యు. ఉప శీరి్షక కి్రంద 

వివరించిన విధంగా అవసరమై	న మరేక్యు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తపCక స్టేవల్యు అందించాలి.

అదనప్పు అధకిారము

విదా,రి్థ ప్రవరqనా నియమావళి ఉలt ంఘన పిలtవాడి వెeకల, సzభావం వలన కాకప్రో తే, (కి్రంద సzభావ నిరాh రణ, 

చూడండి) మరియు క్రమశిక్షణ సి్థతి మార్పుC వర్పుసగా 10 పాఠశాల దినాలను మించితే పాఠశాల సిబ్బంది 

వెeకల,ం లేని పిలtలక్యు వరిqంపచేసినటేt అదే పదhతిలో, అంతే సమయానికి క్రమశిక్షణ ప్రకి్రయలను వరిqంపజేసాq ర్పు, 
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మినహాయంప్పు ఏమిటంటే, కి్రంద స్టేవల్యు లో వివరించినటుt  పాఠశాల పిలtవాడకిి స్టేవల్యు అందించాలి. పిలtవాడి 

యొక్క IEP జటు2  అలాంటి స్టేవలక్యు మధ,ంతర ప్రతా,మా్నయాని్న నిరాh రిసుq ంది.

స్టేవల్యు

ప్రసుq త సి్థతి నుండి తొలగించిన వెeకల,ం కల పిలtవాడికి తపCక అందించవలసని స్టేవల్యు మధ,ంతర 

ప్రతా,మా్నయ విదా, స్పెటి2ంగ్స్ లో అందించబడాలి.

అదే విధంగా తొలగించబడిన వెeకల,ం లేని పిలtవాడకిి స్టేవల్యు అందిసుq న్నటtయితే, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రసుq త సి్థతి 

నుండి తొలగించిన వెeకల,ం గల పిలtవాడకిి ఒక పాఠశాల సంవత\రములో కేవలము 10 పాఠశాల 

దినాల్యులేదా తక్యు్కవ మాత్రమే స్టేవల్యు అందించవలసి ఉంటుంది క్రమశిక్షణ కారణాల వలన తొలగించబడిన 

వెeకల,ం లేని విదా,ర్పు్థ లక్యు Michigan స్టేవల్యు అందించవలసిన అవసరము లేదు.

ప్రసుq త సి్థతి నుండి 10 కంటే ఎక్యు్కవ రోజుల పాటు తొలగించిన వెeకల,ం గల పిలtవాడకిి తపCక:

1. సాధరణ విదా, పాఠ, ప్రణాళికలో పాల్గొÄ నగలిగేలా మరియు IEP నిరే³శించిన లక్షేÏ,లను అందుక్యునలేా 

ప్రగతి సాధించటానికి, విదా, స్టేవలను, వేరే స్పెటి2ంగ్స్ లో అయినా అందించటము కొనసాగించాలి; 

మరియు

2. తిరగిి జరగక్యుండా, ప్రవరqన ఉలt ంఘనను పరిష్కరించడానికి ఉదే³శించిన, ఒక ప్రయోజనకర ప్రవరqనా 

అంచనా [Functional Behavioral Assessment (FBA)], మరియు ప్రవరqనా జోక,ం స్టేవల్యు 

మరియు సవరణల్యు, తగిన విధంగా అందుకోవాలి.

పిలtవాడిని వెeకల,ం కలిగిన ఒక పిలtవాడిని ప్రసుq త పరిసి్థతి నుండి ఒకే విదా, సంవత\రంలో వర్పుసగా 10 

పాఠశాలదినాల వర్పుసగా తీసివేస్టేq , మరియు ప్రసుq త తొలగింప్పు 10 పాఠశాలదినాల వరక్యు లేదా తక్యు్కవగా 

అయితే మరియు ఆ తొలగింప్పులో సి్థతి మార్పుC ఉండకప్రో తే (కి్రంద నిరzచనాని్న చూడండి), అప్పుCడ్యు కన్సీసం 

పిలtవాడి ఒక ఉపాధా,యునితో సంప్రదించి, పిలtవాడ్యు సాధారణ విదా, పాఠ, ప్రణాళిక లో పాల్గొÄ నటాని్న 

కొనసాగించటానికి, మరియు IEP నిరే³శించిన లక్షేÏ,ల్యు అందుక్యునేలా ప్రగతి సాధించటానికి వరేొక స్పెటి2ంగ్స్ లో 

అయినా, ఏ స్టేవల్యు అవసరమో,, పాఠశాల సిబ్బంది నిర్ణయిసాq ర్పు.
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తొలగింప్పులో సి్థతి మార్పుC ఉంటే (కి్రంద నిరzచనము చూడండి) పిలtవాడ్యు సాధారణ విదా, పాఠ, ప్రణాళిక లో 

పాల్గొÄ నటాని్న కొనసాగించటానికి మరియు IEP నిరే³శించిన లక్షేÏ,ల్యు అందుక్యునేలా ప్రగతి సాధించటానికి వరేొక్స్ 

స్పెటి2ంగ్స్ లో అయినా, ఏ స్టేవల్యు అవసరమో, IEP బృందం నిర్ణయిసుq ంది.

సzభావం నిరాh రణ

విదా,రి్థ ప్రవరqనా నియమావళి ఉలt ంఘన కారణంగా వెeకల,ం గల పిలtవాడి సి్థతి మార్పుC నిర్ణయము 

తీసుక్యున్న 10 పాఠశాల దినాల లోగా (వర్పుసగా 10 పాఠశాల దినాల్యు లేదా అంతకంటే తక్యు్కవ, సి్థతి 

మార్పుC లేక్యుండా మినహాయించి), పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, తలిtదండ్యు్ర ల్యు, మరియు సంబంధతి IEP బృందం సభు,ల్యు 

(తలిtదండ్యు్ర ల్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిర్ణయించినటుt ) పిలtవాడి విదా,రిh జీవితము, పిలtవాడి IEP తో పాటు, 

ఎవర్ట్మె�నా ఉపాధా,యుని పరిశీలన, మరియు తలిtదండ్యు్ర ల్యు అందించిన ఏదెeనా సంబంధిత సమాచారాలను 

అని్నంటిన్సీ సమీక్షేించి ఇది నిరాh రించాలి:

1. ప్రశి్నంచబడ్యుతున్న ప్రవరqన నరే్పుగా లేక గణన్సీయంగా పిలtవాడి వెeకల,ంతో సంబంధం వలన కలిగిందా; 

లేదా

2. పిలtవాడి IEP అమల్యుచయేటములో పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వెeఫల,ం ఆ ప్రవరqనకి నేర్పుగా కారణమా.

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, తలిtదండ్యు్ర ల్యు, మరియు సంబంధిత పిలtవాడి IEP బృందం సభు,ల్యు వాటిలో ఏద్యో ఒక సి్థతి 

వలన జరగిింది అని నిరాh రిస్టేq , ఆ ప్రవరqన పిలtవాడి వెeకల,ం యొక్క సzభావము వలన కలిగింది అని 

నిరాh రించాలి.

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, తలిtదండ్యు్ర ల్యు, మరియు సంబంధిత పిలtవాడి IEP బృందం సభు,ల్యు, పిలtవాడి IEP 

అమల్యుచయేటములో పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వెeఫల,ం ప్రవరqనకి నేర్పుగా కారణము అని నిరాh రిస్టేq , పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఆ 

లోపాలను సవరించటానికి వెంటనే చర, తీసుకోవాలి.

ఆ ప్రవరqన పిలtవాడి వెeకల, సzభావము అని నిరాh రించటము

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, తలిtదండ్యు్ర ల్యు, మరియు సంబంధిత పిలtవాడి IEP బృందం సభు,ల్యు ఆ ప్రవరqన పిలtవాడి 

వెeకల, సzభావము అని నిర్ణయిస్టేq , IEP బృందం, వీటిలో ఒకటి తపCక చయేాలి:
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1. సి్థతి మార్పుCకి కారణమయిన విధంగా ప్రవరిqంచినపCటికి పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 FBA ముందుగానే 

నిరzహించితే తపC, FBA నిరzహించాలి, మరియు ప్రవరqనా జోక,ం ప్రణాళిక [Behavioral 

Intervention Plan (BIP)] ని అమల్యు చయేాలి; లేదా

2. BIP ఇపCటికే అభివృది³ చయేబడి ఉంటే, ప్రవరqనను సూచించటానికి, అవసరం అయితే, దానిని 
సమీక్షేించాలి, సవరించాలి.

ప్రతే,క పరిసి్థతుల్యు శీరి్షక కి్రంద వివరించినటుt గా మినహాయించి, BIP సవరణలో భాగంగా సి్థతి మార్పుCక్యు 

తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు డిసి2 ్రక్స్2 అంగకీరిస్టేq తపC, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 పిలtవాడిని ఎక్కడ నుండి తొలగించారో ఆ 

సి్థతికి తిరిగి పంపించాలి.

ప్రతే,క పరిసి్థతుల్యు

ఆ ప్రవరqన పిలtవాడి వెeకల, సzభావం కారణంగా అయినా కాకప్రో యినా, పాఠశాల సిబ్బంది 45 పాఠశాల 

దినాల పాటు మధ,ంతర ప్రతా,మా్నయ విదా, స్పెటి2ంగ్స్ (పిలtవాడి IEP బృందం నిరాh రిసుq ంది) క్యు విదా,రి్థని 

పంపవచు£, ఒక వేళ పిలtవాడ్యు:

1. పాఠశాలక్యు ఆయుధాని్న తీసుక్యువెళి్ళనా లేదా పాఠశాలలో, పాఠశాల ఆవరణలో, లేదా MDE యొక్క 

అధకిార పరిధిలోని పాఠశాల కార,క్రమములో, ఆయుధాని్న కలిగి ఉంటే;

2. పాఠశాలలో, పాఠశాల ప్ార ంగణంలో లేదా MDE లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అధకిార పరిధిలో ఉన్న పాఠశాల 

కార,క్రమంలో నియంతి్రత పదారాh ని్న విక్రయిసుq నా్న లేదా స్టేకరిసుq నా్న, లేదా చట2 విర్పుదhమై	న మాదక 

ద్రవా,ల్యు తెలిస్టే కలిగి ఉనా్న లేదా ఉపయోగిసుq నా్న; లేదా

3. పాఠశాలలో ఉన్నప్పుCడ్యు, పాఠశాల ప్ార ంగణంలో లేదా MDE లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అధకిార పరిధిలో 

ఉన్న పాఠశాల కార,క్రమంలో వరేొక వ,కిqకి తీవ్ర శారరీక గాయాల్యు కలిగించినా.

నిరzచనాల్యు

నియంతి్రత పదారాh ల్యు అనగా నియంతి్రత పదారా్థ ల చట2ం (21 U.S.C 812 (సి)) యొక్క విభాగం 202 (c) 

లో I, II, III, IV లేదా V ష్పెడూ,ల్ లలో గురిqంచబడిన ఇతర పదారhం లేదా మాదక ద్రవా,ల్యు.

చట2 విర్పుదhమై	న మాదక ద్రవా,ల్యు అనగా ఒక నియంతి్రత పదారhం; కాన్సీ లeెస్పెన్\ పొ ందిన ఆరోగ, సంరక్షణ 

నిప్పుణుల పర,వేక్షణలో చట2బద³ంగా కలిగి ఉన్న లేదా ఉపయోగించబడిన నియంతి్రత పదారhం కాదు లేదా 
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ఏదెeనా ఇతర అధికారం కి్రంద లేదా ఫ్పెడరల్ చట2ం యొక్క ఏదెeనా ఇతర నియమం ప్రకారము చట2బదhంగా 

కలిగిన లేదా ఉపయోగించబడ్యుతుంది కాదు.

తీవ్రమై	న శారీరక గాయముయునెeట్రెడ్జ్ స్టే2ట్\ కోడ్జ్ ట్రెeటిల్ 18 యొక్క విభాగం 1365 లోని ఉపవిభాగం (h) 

లోని ప్టేరా (3) లో “తీవ్ర శారీరక గాయము” అనే పదానికి ఇవzబడిన అరhం ఉంటుంది. (అనుబంధం A 

చూడండి)

ఆయుధము యునెeట్రెడ్జ్ స్టే2ట్\ కోడ్జ్, ట్రెeటిల్ 18, యొక్క 930 విభాగము యొక్క మొదటి ఉపవిభాగం (g) 

ప్టేరా (2). “ప్రమాదకర ఆయుధము” అనే పదానికి ఇవzబడిన అరhము ఉంటుంది. (అనుబంధం A చూడండి)

నోటిఫికేషన్
విదా,రిh ప్రవరqనా నియమావళి ఉలt ంఘన కారణంగా సి్థతి మార్పుC ఉన్న తొలగింప్పు నిర్ణయము తీసుక్యున్న 

తేదీన, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, తలిtదండ్యు్ర లకి ఆ నిర్ణయాని్న తెలియజయేాలి, మరియు విధానపరమై	న భద్రతా సంరక్షణ 

నోటీసును అందించాలి.

క్రమశిక్షణా తొలగింప్పుల కారణంగా సి్థతి మార్పుC

34 CFR §300.536
వెeకల,ం ఉన్న పిలtవాడి ప్రసుq త విదా, సి్థతి నుండి తొలగింప్పులో సిç తి మార్పుC ఉంటే ఒకవేళ:

1. తొలగింప్పు వర్పుసగా 10 పాఠశాల దినాల కంటే ఎక్యు్కవ రోజులకి అయితే; లేదా

2.  పిలtవాడ్యు ఒక నమూనాను కలిగి ఉన్న వర్పుస తొలగింప్పులక్యు ఈ కారణంగా గురి అయినా:

a. ఒక పాఠశాల సంవత\రంలో వర్పుస తొలగింప్పుల్యు 10 పాఠశాల దినాల కంటే ఎక్యు్కవ ఉనా్న;

b. పిలtల ప్రవరqన మునుపటి సంఘటనలలో పిలtల ప్రవరqనక్యు గణన్సీయంగా సమానంగా ఉనా్న, 

ఫలితంగా వర్పుస తొలగింప్పుల్యు ఉంటాయి; మరియు

c. ప్రతి తొలగింప్పు యొక్క నిడివి, పిలtవాడ్యు తొలగించబడిన మొతqం సమయము, మరియు 

తొలగింప్పుల్యు ఒక దానికి ఒకటి ఎంత చేర్పువలో ఉనా్నయి వంటి అదనప్పు కారకాల్యు.

ఒక నమూనా ఉన్న తొలగింప్పుల్యు సి్థతి మార్పుCను కలిగి ఉంటాయా లేదా అనేది పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 కేసు-

తర్పువాత-కేసు ఆధారంగా నిర్ణయిసుq ంది మరియు, సవాల్యు చేయబడితే, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ మరియు 

నా,యపరమై	న విచారణల దాzరా సమీక్షేించబడ్యుతుంది.
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స్పెటి2ంగ్స్ నిరాh రణ

34 CFR § 300.531
అదనప్పు అధకిారము మరియు ప్రతే,క పరిసి్థతుల్యు శీరి్షక కి్రంద సి్థతి మార్పుC, మరియు తొలగింప్పులక్యు 

మధ,ంతర ప్రతా,మా్నయ విద, స్పెటి2ంగ్స్ ను IEP బృందం నిరాh రిసుq ంది.

విజాÛ పన

34 CFR § 300.532

సాధారణ

వెeకల,ం ఉన్న పిలtవాడి తలిtదండ్యు్ర ల్యు నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ను అభ,రిhంచటానికి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును 

(ప్పెeన చూడండి) ఫ్పెeల్ చేయవచు£, ఒక వేళ ఆమై లేదా అతను వీటతిో సమ�తించక ప్రో తే:

1. క్రమశిక్షణా నియమాల కి్రంద తెసుక్యున్న సి్థతి కి సంబంధించిన నిర్ణయము; లేదా 

2. ప్పెeన వివరించిన సzభావం నిరాh రణ.

పిలtవాడి యొక్క ప్రసుq త సి్థతిని కొనసాగించటము అతనికి లేదా ఇతర్పులక్యు గాయము కలిగించే అవకాశము 

గణన్సీయంగా ఉందని పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నమి�తే, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ అభ,రిhంచటానికి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ 

ఫిరా,దు (ప్పెeన చూడండి) ను ఫ్పెeల్ చయేవచు£.

అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్� యొక్క అధికారము

నిషాCక్షేిక అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ లా జడ్జ్�, ఉప శీరి్షక కి్రంద వివరించిన, అర́త ఉన్న ALJ, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ ను 

నిరzహించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ALJ ఇలా చేయవచు£:

1. తొలగింప్పు, పాఠశాల సిబ్బంది అధకిారము శీరి్షక కి్రంద వివరించిన ఆప్టేక్షేితాల ఉలt ంఘన అని, లేదా 

పిలtవాడి ప్రవరqన వెeకల,ం యొక్క సzభావం వలన అని ALJ నిర్ణయిస్టేq వెeకల,ం గల పిలtవాడిని 

ఎక్కడ నుండి తొలగించారో ఆ సి్థతి కి అతనిని తిరిగి పంప్పుతుంది; లేదా

2. పిలtవాడి యొక్క ప్రసుq త సి్థతిని కొనసాగించటము అతనికి లేదా ఇతర్పులక్యు గాయము కలిగించే 

అవకాశము గణన్సీయంగా ఉందని ALJ నిర్ణయిస్టేq అప్పుCడ్యు వెeకల,ం ఉన్న పిలtవాడికి తగిన మధ,ంతర 

ప్రతా,మా్నయ విదా, స్పెటి2ంగ్స్ కి 45 పాఠశాల దినాలక్యు మించక్యుండా సి్థతి మార్పుCను ఆదేశించవచు£.
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పిలtవాడిని అసలeెన సి్థతికి తిరగిి పంపటం అతనికి లేదా ఇతర్పులక్యు గాయము కలిగించే అవకాశము 

గణన్సీయంగా ఉందని పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నమి�తే ఈ హియరింగ్స్ ప్రకి్రయలను ప్పునరావృతము చయేవచు£.

తలిtదండ్యు్ర ల్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అటువంటి హియరింగ్స్ ను కోరటానికి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దును ఫ్పెeల్ 

చేసినప్పుCడ్యు, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు ప్పెe హియరింగ్స్ శీరి్షకల కి్రంద వివరించిన 

ఆప్టేక్షేితాలక్యు అనుగుణంగా ఉండేలా హియరింగ్స్ ను నిరzహించాలి, కి్రంద వాటిని మినహాయించి:

1.  MDE ఒక వేగవంతమై	న విచారణ ప్రకి్రయ ఏరాCటు చేసుq ంది, ఇది హియరింగ్స్ ను అభ,రిhంచిన తేదీ 

నుండి 20 పాఠశాల రోజుల లోగా ఉంటుంది మరియు హియరింగ్స్ తర్పువాత 10 పాఠశాల రోజులలోగా 

నిరా్ఢ రణ జరగాలి.

2. తలిtదండ్యు్ర ల్యు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వ్ార తపూరzకంగా సమావేశాని్న రదు³  చేస్టేq తపC, లేదా 

మధ,వరిqతాzని్న ఉపయోగించటానికి అంగీకరిస్టేq తపC, నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫరిా,దు నోటీసు అందుక్యున్న 

ఏడ్యు కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా తీరా�న సమావేశము తపCక జరపాలి. నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దు 

అందుక్యున్న 15 కా,లెండర్డ్ రోజుల లోగా ర్ట్మెండ్యు పారీ2లక్యు తృపిq కలిగేలా అంశాని్న పరిష్కరించే 

వరకూ హియరింగ్స్ కొనసాగుతుంది.

హియరింగ్స్ లో ఉన్న ఏదెeనా పారీ2 (మీర్పు లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2) “సివిల్ చర,ల్యు, అటువంటి చర,ల్యు ఫ్పెeల్ 

చేయటానికి సమయ పరిమితి” శీరి్షక కి్రంద వివరించిన ప్రకారము, సివిల్ చర,ను తీసుక్యువస్టేq తపC, 

వేగవంతమై	న నిరీ్ణత ప్రకి్రయ హియరింగ్స్ లో తీసుక్యున్నది తుది నిర్ణయము.

విజాÛ పన సమయంలో సి్థతి

34 CFR §300.533
ప్పెeన వివరించినటుt , క్రమశిక్షణ విషయాలక్యు సంబంధించి నిరీ్ణత ప్రకి్రయ ఫిరా,దును తలిtదండ్యు్ర ల్యు లేదా పాఠశాల 

డిసి2 ్రక్స్2 ఫ్పెeల్ చేసినప్పుCడ్యు, (తలిtదండ్యు్ర ల్యు మరియు MDE లేదా పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 వరే్పుగా అంగకీరిస్టేq తపC), 

హియరింగ్స్ అధికారి నిర్ణయం ప్పెండింగ్స్ లో ఉన్నంతవరకూ, లేదా పాఠశాల సిబ్బంది అధికారం శీరి్షక కి్రంద 

వివరించబడిన సమయము ముందుక్యు జరిప్టే వరకూ ఏది ముందు వస్టేq అంతవరకూ, పిలtవాడ్యు మధ,ంతర 

ప్రతా,మా్నయ విదా, స్పెటి2ంగ్స్ లోనే ఉండాలి.
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ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలక్యు ఇంకా అర్పు´ ల్యు కాని పలిtల రక్షణ

34 CFR §300.534

సాధారణ

ఒక పిలtవాడ్యు ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలక్యు అర్పు´ డని నిరాh రించబడకప్రో తే మరియు విదా,రి్థ 

ప్రవరqన నియమావళిని ఉలt ంఘించినటtయితే, క్రమశిక్షణ చర,క్యు కారణమై	న ప్రవరqన గురించి (కి్రంద 

నిరాh రించబడిన ప్రకారము) ముందే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు పిలtవాడ్యు వెeకల,ం గల పిలtవాడ్యు అని తెలిసి ఉంటే, 

అప్పుCడ్యు నోటీసులో వివరించిన రక్షణలక్యు అర్పు´ డవ్పుతాయి. 

క్రమశిక్షణ విషయాలలో జాÛ నానికి ఆధారం
క్రమశిక్షణా చర,లక్యు కారణమై	న ప్రవరqనక్యు ముందు, ఒక పిలtవాడ్యు వెeకల,ం ఉన్న పిలtవాడ్యు అని ఒక 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 తపCక జాÛ నము కలిగి ఉన్నప్పుCడ్యు:

1. పిలtవాడి యొక్క తలిtతండ్యు్ర ల్యు, తగిన విదా, సంస్థ యొక్క సూపర్ట్మె�zజరీ లేదా అడి�నిస్టే2 ్రటివ్ సిబ్బందికి 

లేదా పిలtవాడి యొక్క ఉపాధా,యునికి, పిలtవాడకిి, ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవల అవసరం 

ఉందని వ్ార తపూరzకంగా ఆంద్యోళన వ,కqం చేసినప్పుCడ్యు;

2.  IDEA యొక్క పార్డ్2 B కింద ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధిత స్టేవలక్యు అర́తక్యు సంబంధించిన ఒక 

మూలా,ంకనాని్న తలిtదండ్యు్ర ల్యు కోరినప్పుCడ్యు; లేదా

3.  పిలtవాడి ఉపాధా,యుడ్యు, లేదా ఇతర పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 సిబ్బంది, పిలtవాడ్యు ప్రత,క్షంగా ప్రదరి్శంచిన 

ప్రవరqన యొక్క నమూనా గురించి, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ప్రతే,క విదా, పాఠశాల డెeర్ట్మెక2ర్డ్ లేదా 

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క ఇతర పర,వేక్షక సిబ్బందికి నిరి³ష2 ఆంద్యోళనలను వ,కqం చేసినప్పుCడ్యు.

మినహాయింప్పు

ఒక పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ఇలాంటి పరిజాÛ నాని్న కలిగి ఉందని భావించర్పు ఒకవేళ:

1.  పిలtవాడి తలిtదండ్యు్ర ల్యు పిలtవాడి, మూలా,ంకనాని్న అనుమతించలేదు లేదా ప్రతే,క విద, స్టేవలను 

తిరస్కరించార్పు; లేదా

2. IDEA యొక్క పార్డ్2 B కింద పిలtవాడి మూలా,ంకనం నిరzహించి వెeకల,ం కలిగిన పిలtవాడ్యు కాదని 

నిర్ణయించబడింది.
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జాÛ నం ఆధారం కానప్పుCడ్యు వరిqంచే నిబంధనల్యు

క్రమశిక్షణ విషయాలలో జాÛ నానికి ఆధారం and మినహాయింప్పు ఉప శీరి్షకల కి్రంద వివరించిన ప్రకారము, 

పిలtవాడిప్పెe క్రమశిక్షణా చర,ల్యు తీసుక్యునే ముందు, ఒక పిలtవాడ్యు వెeకల,ం గల పిలtవాడ్యు అని పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

క్యు తెలిసి ఉండక ప్రో తే, అటువంటి ప్రవరనలనే కలిగి ఉన్న వెeకల,ం లేని పిలtలక్యు వరిqంచే క్రమశిక్షణా 

చర,లక్యు గురి అవ్పుతాడ్యు.

ఏదేమై	నపCటకిీ, ఒకవేళ క్రమశిక్షణా చర,లక్యు లోబడి ఉన్న పిలtవాడి మూలా,ంకనం కోసము అభ,ర్థన 

చేయబడినటtయితే వేగవంతమై	న పద³తిలోమూలా,ంకనం నిరzహించాలి.

మూలా,ంకనం పూరqయిే, వరక్యు, పాఠశాల అధకిార్పులచే నిర్ణయించబడిన విదా, సి్థతిలో పిలtవాడ్యు ఉండాలి, 

దీనిలో విదా, స్టేవల్యు లేక్యుండా, సస్పెCన్షన్ లేదా బహిష్కరణ కూడా కలిగి ఉండవచు£.

పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 నిరzహించిన మూలా,ంకన సమాచారాని్న పరగిణించి, మరియు తలిtదండ్యు్ర ల్యు అందించిన 

సమాచారాని్న పరగిణించి, ఒక పిలtవాడ్యు వెeకల,ం గల పిలtవాడ్యు అని నిరాh రించబడితే, IDEA యొక్క భాగము 

B ప్రకారము, ప్పెeన వివరించిన ఆప్టేక్షేితాలతో పాటూ, పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవలను 

అందించాలి.

లా ఎనోèర్ట్మె\3ంట్ అండ్జ్ జు,డషీియల్ అథారిటీస్ దాzరా చర,క్యు రిఫరల్

34 CFR §300.535
IDEA యొక్క పార్డ్2 B ఇది చయేదు:

1. ఒక సంస్థ, వెeకల,ం కలిగి ఉన్న పిలtవాడ్యు చేసిన నరేాని్న సముచితమై	న అధికార్పులక్యు 
నివేదించడాని్ననిష్టేధించడం; లేదా

2. స్టే2ట్ చట2ం ఎనోèర్ట్మె\3ంట్ మరియు నా,య వ,వస్థ అధకిార్పులను, వెeకల,ం గల పిలtవాడూ చేసిన 
నేరాలక్యు ఫ్పెడరల్ మరియు స్టే2ట్ చటా2 ల్యు వరిqంపజేస్టే బాధ,త నుంచి నిరోధించలేదు.

రకిార్పుR ల యొక్క సరఫరా

ఒకవళే ఏదెeనా జిలాt  పాఠశాల, వెeకల,ం ఉన్న పిలt వాడి దాzరా కావింపబడిన నరేాని్న నివేదిస్టేq , ఆ జిలాt  

పాఠశాల:
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1.  ఏజ్ట్మెన్సీ\ ఏ అధకిార్పులక్ట్మె�తే నరేాని్న నివేదించింద్యో ఆ అధకిార్పులక్యు పరిశీలన నిమితqం పిలtవాడి ప్రతే,క 
విద, మరియు క్రమశిక్షణా రికార్పుR ల యొక్క కాపీలను అందచేసినటుt  నిరాh రణ చేసుకొనవలెను; 
మరియు

2. FERPA చే అనుమతించబడిన మరేక్యు మాత్రమే పిలtల ప్రతే,క విద, మరియు క్రమశిక్షణా రికార్పుR ల 
కాపీలను అందజేయవచు£.
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ప్రజా వ,యంతో ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలోt  చదువ్పుతున్న పిలtల తలిtదండ్యు్ర ల్యు దాzరా ఏకపక్ష 

సి్థతి కొరక్యు ఆప్టేకి్షేతాల్యు

సాధారణ

34 CFR §300.148
ఒకవళే పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 FAPE ని మీ పిలtలక్యు అందుబాటులో ఉంచితే. మీర్పు మీ పిలtలను ఒక ప్పెe�వేట్ 

పాఠశాలలో లేదా సౌకర,ంలో ఉంచడానికి ఎంచుక్యుంటే, IDEA యొక్క పార్డ్2 B వెeకల,ం తో ఉన్న పిలtలను 

ఒక ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో ప్రతే,క విద, మరియు సంబంధతి స్టేవల్యు సహా విద,క్యు అయిే, ఖర్పు£ను, చెలిtంచే 

అవసరం లేదని చెప్పుq ంది. అయితే, 34 CFR §§ 300.131 నుండి 300.144 కి్రంద వారి తలిtదండ్యు్ర లచే 

ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో చరే£బడిన పిలtవాడి విషయములో, పార్డ్2 B నిబంధనల ప్రకారం వారి యొక్క ప్రతే,క 

విదా,వసరాల్యు తీర్పుసుq న్న పిలtల జనాభాలో మీ పిలtవాడిని కూడా ప్పెe�వేటు పాఠశాల ఉన్న పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 

చేరా£లి.

ప్పెe�వేట్ పాఠశాల సి్థతి కోసం పరహిారం

ఒక వళే మీ పిలtవాడ్యు గతంలో ఒక పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 యొక్క అధికారం కింద ప్రతే,క విద, మరియు 

సంబంధిత స్టేవల్యు అందుక్యున్నటtయితే మరియు మీ పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అనుమతి మరియు రిఫర్ట్మెల్ లేక్యుండా మీ 

పిలtవాడిని, ప్పెe�వేట్ పీ్రసూ్కల్, ప్ార థమిక పాఠశాల లేదా ఉన్నత పాఠశాలలో చరేిCంచాలనుక్యుంటే, ALJ కాన్సీ 

ఏజ్ట్మెన్సీ\ మీ పిలtలకి FAPE సర్ట్మె�న సమయానికి అందుబాటులో ఉంచలేదని కనుగొని మరియు ప్పెe�వేట్ ప్టేt స్పె�ంట్ 

తగినదని భావించిన యిడెల మీ పిలtవాడి ప్రవేశానికి అయిన ఖర్పు£ను మీక్యు తిరిగి చెలిtంచాలని కోర్పుతుంది 

ఒకవళే మీ సి్థతి, MDE మరియు పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 అందించిన విద,కి వరిqంపచేస్టే స్టే2ట్ ప్రమాణాలను 

అందుకోలేకప్రో యినా, ALJ లేదా కోర్పు2  మీ సి్థతిని సముచితంగా భావించవచు£ను

పరహిారం ప్పెe పరిమితి
ప్పెeన ప్టేరొ్కన్న ప్టేరాలో వివరించిన పరిహారం ప్పెe ర్పుసుమును ఈ కి్రంది షరతుల్యు పాటించకప్రో తే తగిÄంచవచు£ 
లేదా తిరస్కరించవచు£:

1. (a) మీ పిలtవాడిని ప్రజా పాఠశాల నుండి తొలగించటానికి ముందు మీర్పు ఇటీవలి హాజర్ట్మె�న IEP 

సమావశేంలో, మీ పిలtవాడికి FAPE అందించడానికి పాఠశాల డిసిq �క్స్2 ప్రతిపాదించిన సి్థతిని మీర్పు 
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తిరస్కరించినట్రెÜt తే, మీ ఆంద్యోళనలను మరియు మీ పిలtవాడిని ఒక ప్పెe�వేట్ పాఠశాలలో ప్రభుతz 
ఖర్పు£లతో చేర£డానికి గల ఉదే³శమును IEP జటు2 క్యు తెలియజయేకప్రో యినా (b) మీ పిలtలను ప్రజా 
పాఠశాల నుండి 
తొలగించటానికి కన్సీసం 10 పని దినాల్యు (పని రోజున వచే£ స్పెలవ్పుదినాలతో సహా) ముందు మీర్పు 
ఆ సమాచారం పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2 క్యు వ్ార తపూరzక నోటీసు ఇవzకప్రో యినా;

2. ఒకవళే, మీ పిలtవాడిని ప్రజా పాఠశాల నుండి తీస్టే ముందే, మీ పిలtవాడి ములా,ంకనం చేస్టే 
ఉదే³శంతో పాఠశాల డిసి2 ్రక్స్2, మీక్యు ముందసుq  వ్ార తపూరzక నోటీసునుఅందించినపCటకిీ, (ఒక సర్ట్మె�న 
మరియు సహేతుకమై	న మూలా,ంకన ప్రయోజనాని్న ప్టేరొ్కంటూ), మీర్పు పిలtవాడిని మూలా,ంకనం 
కోసం అందుబాటులో ఉంచకప్రో తే,లేదా

3. నా,యసా్థ నం మీ చర,ల్యు అసమంజసమై	నవి గా భావించినప్పు డ్యు.

అయితే, పరహిారం ప్పెe ర్పుసుము:

1. ఒకవళే (a) పాఠశాల మిమ�లి్ననోటీసుని అందించక్యుండా నిరోధించినా; (b)ఎగువ ప్టేరొ్కన్న నోటీసును 
ఇవzడానికి మీ బాధ,త యొక్క నోటీసును మీర్పు అందుకోకప్రో తే; లేదా (c) ప్పెeన ప్టేరొ్కన్న 
అవసరాలక్యు అనుగుణంగా ఉన్నచో మీ పిలtవాడికి భౌతికమై	న హాని కలిగితే; నోటీసు ఇచే£ క్రమంలో 
పొ ందిన వెeఫలా,నికి ర్పుసుము తగిÄంచడం లేదా తిరస్కరించడం చయేకూడదు: మరియు

2. ఒకవళే (a) తలిtదండ్యు్ర ల్యు నిరక్షరాసు,లeెనా లేదా ఆంగtంలో వ్ార యలేనివార్ట్మె�నా; లేదా (b) ప్పెeన ప్టేరొ్కన్న 
అవసరాలక్యు అనుగుణంగా ఉన్నప్పుCడ్యు పిలtలకి తీవ్రమై	న భావోదేzగ హాని కల్యుగుతునా్న తలిtదండ్యు్ర ల్యు 
అవసరమై	న నోటీసును అందించడంలో చెందిన వెeఫలా,నికి నా,యసా్థ నం లేదా ALJ యొక్క విచక్షణ 
ప్రకారము, ర్పుసుము తగిÄంచడం కాన్సీ నిరోధించడం కాన్సీ చయేకూడదు.

మైజారిటీ వయసులో తలిtదండ్యు్ర ల హక్యు్కల బదిలీ

34 CFR §300.520
వెeకల,ం ఉన్న విదా,రిh మైజారిటీ వయసు\క్యు చేరినప్పుCడ్యు (ఒక వేళ నా,యసా్థ నం దాzరా చట2పరమై	న 
సంరక్షక్యుడిని నియమించబడి ఉండకప్రో తే Michigan లో మైజారిటీ వయసు\ 18), ప్రభుతz ఏజ్ట్మెన్సీ\ 
తపCనిసరిగా IDEA యొక్క పార్డ్2 B ని అనుసరించి విదా,రిh మరియు తలిtదండ్యు్ర లక్యు అవసరమై	న నోటీసులను 
అందించాలి మరియు తలిtదండ్యు్ర లక్యు ఇచి£న అని్న హక్యు్కల్యు విదా,రి్థకి IDEA యొక్క పార్డ్2 B ని అనుసరించి 
బదిలీ చయేబడతాయి. మైజారిటీ వయసు\క్యు వచి£న మరియు వయోజన లేదా బాల, ఫ్పెడరల్, స్టే2ట్, లేదా 
సా్థ నిక దిదు³ బాటు సంస్థలో జ్ట్మెeల్యులో ఉన్న విదా,ర్పు్థ లక్యు వారి తలిtదండ్యు్ర లక్యు ఇచి£న అని్న హక్యు్కల్యు బదలిీ 
అవ్పుతాయి.
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అనుబంధం A - ఫ్పెడరల్ నిరzచనాల్యు

తీవ్రమై	న శరీర గాయం

18 USC 1365(h)
3. "తీవ్రమై	న శరీర గాయం" అనగా, ఈ కి్రంది విధంగా తెల్యుపబడిన శారరీక గాయాల్యు -

(A) గణన్సీయమై	న మరణ ప్రమాదం

(B) తీవ్రమై	న శారీరక నొపిC

(C) దరీ్ఘకాలిక మరియు సCష2మై	న రూప్పు మార్పుC; లేదా

(D) దీర్ఘకాలిక నష2ం లేదా శరీర భాగము, అవయవము, లేదా మానసిక శకిq పనితీర్పు 

తగÄటము; మరియు

4. "శరీర గాయం" పదానికి అరhము -

(A) ఒక కోత, చర�ము గీసుకొని ప్రో వ్పుట,, చర� గాయము, కాలిన గాయం లేదా రూప్పు 

మార్పుC;

(B) శారరీక సంబంధతి నొపిC;

(C) అనారోగ,ం;

(D) శరీరం లో ఏదెeనా భాగం, అవయవం, లేదా మానసిక పని తీర్పు సరిగాÄ  లేకప్రో వటం

(E) శరీరానికి ఏ ఇతరత్ార  గాయం, ఎంత తాతా్కలిక మై	నది అయినా సరే.

ఆయుధం
18 USC 930(g)

ఒక 2 1/2 అంగుళ్ళాల్యు కంటే తక్యు్కవ పొ డవ్పు ఉన్న బేt డ్యుతో కూడిన పాక్ట్మెట్ కతిq మినహాయించి (2) 

“ప్రమాదకరమై	న ఆయుధం” అనగా ఆయుధం, పరికరం, ఉపకరణం, సామగి్ర లేదా పదారhం, సజీవమై	నది లేదా 

నిరీ�వమై	నది, ఆ ఆయుధం మరణం లేదా శరీరానికి తీవ్రమై	న గాయం కలిగించగలిగే లేదా అందుక్యు 

ఉపయోగించబడినది,
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	విధానపరమైన భద్రతా ప్రమాణాల నోటీసు
	సాధారణ సమాచారము
	ముందుగానే రాసిన నోటీసు
	34 CFR §300.503
	నోటీసు
	నోటీసు యొక్క విషయము
	వ్యక్తిగత విద్యా కార్యక్రమాన్నినోటీసులా ఉపయోగించటము
	అర్ధమయ్యే భాషలో నోటీసు


	స్థానిక భాష
	34 CFR §300.29

	ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్
	34 CFR §300.505

	తల్లిదండ్రుల సమ్మతి - నిర్వచనము
	34 CFR §300.9
	సమ్మతి


	తల్లిదండ్రుల అనుమతి
	34 CFR §300.300
	ప్రాధమిక మూల్యాంకనం కోసం అంగీకారం
	కోర్టు సంరక్షణలో ఉన్న పిల్లవాడి ప్రాధమిక మూల్యాంకనం కోసం ప్రత్యేక నియమాలు
	సేవల కోసం తల్లిదండ్రుల అనుమతి
	తల్లిదండ్రుల అనుమతి ఉపసంహరణ
	పునఃసమీక్ష కోసం తల్లిదండ్రుల అనుమతి
	తల్లిదండ్రుల అనుమతి పొందటానికి చేసిన తగినన్ని ప్రయత్నాల డాక్యుమెంటేషన్
	కావలసిన ఇతర అనుమతులు


	స్వతంత్ర విద్యా మూల్యాంకనము
	34 CFR §300.502
	సాధారణ
	నిర్వచనాలు
	ప్రజా ఖర్చుతో మూల్యాంకనానికి తల్లిదండ్రుల హక్కు
	తల్లిదండ్రులు-ప్రారంభించిన మూల్యాంకనలు
	అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా జడ్జ్ చే మూల్యాంకనమునకు అభ్యర్ధనలు
	పాఠశాల డిస్ట్రిక్ట్ ప్రమాణము



	సమాచారం గోప్యత
	నిర్వచనాలు
	34 CFR §300.611

	వ్యక్తిగతంగా గుర్తించగలిగిన సమాచారము
	34 CFR §300.32

	తల్లిదండ్రులకు నోటీసు
	34 CFR §300.612

	ప్రాప్తి హక్కులు
	34 CFR §300.613

	ప్రాప్తి యొక్క అభ్యర్ధనను నమోదు చేయటము
	34 CFR §300.614
	34 CFR §300.615

	సమాచారం యొక్క రకము మరియు ప్రదేశము యొక్క జాబితా
	34 CFR §300.616

	ఫీజు
	34 CFR §300.617

	తల్లిదండ్రుల అభ్యర్ధన మేరకు రికార్డుల సవరణ
	34 CFR §300.618

	హియరింగ్ కు అవకాశము
	34 CFR §300.619

	హియరింగ్ ప్రక్రియలు
	34 CFR §300.621

	హియరింగ్ ఫలితాలు
	34 CFR §300.620

	వ్యక్తిగత గుర్తిపు సమాచారం బహిర్గతమునకు అనుమతి
	34 CFR §300.622

	సంరక్షణలు
	34 CFR §300.623

	సమాచారం నాశనము
	34 CFR §300.624

	విద్యార్థి హక్కులు
	34 CFR §300.625


	మధ్యవర్తిత్వం
	మధ్యవర్తిత్వం
	34 CFR §300.506
	సాధారణ
	కావలసినవి
	మధ్యవర్తి యొక్క నిష్పక్షపాతము



	స్టేట్ ఫిర్యాదు ప్రక్రియలు
	నిర్ణీత ప్రక్రియ హియరింగ్ ఫిర్యాదు మరియు స్టేట్ ఫిర్యాదు ప్రక్రియల మధ్య బేధము
	స్టేట్ ఫిర్యాదు ప్రక్రియల స్వీకరణ
	34 CFR §300.151
	సాధారణ
	సముచిత సేవల తిరస్కారానికి పరిష్కారాలు


	కనీస స్టేట్ ఫిర్యాదు ప్రక్రియలు
	34 CFR §300.152
	సమయ పరిమితి; కనీస ప్రక్రియలు
	సమయము పొడిగింపు; అంతిమ నిర్ణయము; అమలు
	స్టేట్ ఫిర్యాదు మరియు నిర్ణీత ప్రక్రియ హియరింగ్


	స్టేట్ ఫిర్యాదు ఫైల్ చేయటము
	34 CFR §300.153


	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదు పద్దతులు
	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదును ఫైల్ చేయటము
	34 CFR §300.507
	సాధారణ
	తల్లిదండ్రులకు సమాచారము


	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదు
	34 CFR §300.508
	సాధారణ
	ఫిర్యాదు లోని అంశాలు
	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదు పై హియరింగ్ కి ముందు అవసరమైన నోటీసు
	ఫిర్యాదు యొక్క యోగ్యత
	ఫిర్యాదు సవరణ
	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదుకు పాఠశాల డిస్ట్రిక్ట్ ప్రతిస్పందన
	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదుకు ఎదుటి పార్టీ ప్రతిస్పందన


	మోడల్ ఫార్మ్స్
	34 CFR §300.509

	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదు మరియు హియరింగ్ పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడి స్థితి
	34 CFR §300.518

	పరిష్కార విధానము
	34 CFR §300.510
	పరిష్కార సమావేశము
	పరిష్కార గడువు
	30-క్యాలెండర్-రోజుల తీర్మాన కాలానికి సర్దుబాట్లు
	వ్రాతపూర్వక పరిష్కార ఒప్పందము
	ఒప్పందం సమీక్ష గడువు



	నిర్ణీత ప్రక్రియ ఫిర్యాదుల పై హియరింగ్
	నిష్పాక్షిక నిర్ణీత ప్రక్రియ హియరింగ్
	34 CFR §300.511
	సాధారణ
	నిష్పాక్షిక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా జడ్జ్
	నిర్ణీత ప్రక్రియ హియరింగ్ యొక్క అంశాలు
	హియరింగ్ ను అభ్యర్ధించటానికి సమయము
	టైమ్ లైన్ కి మినహాయింపులు


	హియరింగ్ హక్కులు
	34 CFR §300.512
	సాధారణ
	అదనపు బహిర్గత సమాచారము
	హియరింగ్ వద్ద తల్లిదండ్రుల హక్కులు


	హియరింగ్ నిర్ణయాలు
	34 CFR §300.513
	అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా జడ్జ్ నిర్ణయము
	నిర్మాణపరమైన నిబంధన
	నిర్ణీత ప్రక్రియ హియరింగ్ కోసము ప్రత్యేక అభ్యర్ధన
	అడ్వైజరీ ప్యానెల్ కు మరియు సాధారణ ప్రజలకు అభిప్రాయాలు మరియు నిర్ణయము



	విజ్ఞప్తులు
	నిర్ణయము; విజ్ఞప్తి, నిష్పాక్షిక సమీక్ష యొక్క సమాప్తి
	34 CFR §300.514
	హియరింగ్ నిర్ణయము యొక్క సమాప్తి


	హియరింగ్ యొక్క సమయము మరియు అనుకూలత
	34 CFR §300.515

	సివిల్ చర్యలు, ఆ చర్యలు ఫైల్ చేయవలసిన సమయముతో సహా
	34 CFR §300.516
	సాధారణ
	సమయ పరిమితి
	అదనపు ప్రక్రియలు
	డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుల జూరిస్డిక్షన్
	నిర్మాణ నియమము


	అటార్నీ ఫీజు
	34 CFR §300.517
	సాధారణ
	ఫీజు ప్రదానం



	వైకల్యం గల పిల్లల క్రమశిక్షణ ప్రక్రియలు
	పాఠశాల సిబ్బంది యొక్క అధికారం
	34 CFR §300.530
	కేస్-బై-కేస్ నిర్ధారణ
	సాధారణ
	అదనపు అధికారము
	సేవలు
	స్వభావం నిర్ధారణ
	ఆ ప్రవర్తన పిల్లవాడి వైకల్య స్వభావము అని నిర్ధారించటము
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