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ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಿದರಡಿರಲಲ ರವ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ [The Individuals with Disabilities Education
Act (IDEA)]. ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗರ ಫೆಡರಲ ಕಾನೂನು ಕಾಳಜ ವಹಿಸುತಿಕ್ತಿ ದ,
ಐಡಿಇಎ ಮತಕ್ತಿ ಯ.ಎಸ. IDEA ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖರ ಅಡಿರಲಲ ಲಭಸ ವಿರವ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ
ಭದದ್ರ ತೆಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ಯ ವಿವರಣೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಅಧಸೂಚನರನುನ ಶಾಲೆಗಳ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರಿಗ ಒದಗಸುವುದ ಅತಸ ಗತಸ ವಾಗದ. ಈ ಅಧಸೂಚನರ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪದ್ರ ತಿರನುನ ಪವೀಷಕರಿಗ ಶಾಲೆರ ಆ ವಷರ್ಯದಲಲ ಕೇವಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಲ ನಿವೀಡಬೇಕ, ಪವೀಷಕರಿಗ ಮಾತದ್ರ
ಹರತ ಪಡಿಸ ಅದರ ನಕಲನುನ ನಿವೀಡಬೇಕ. (1) ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ಆರಂಭಿಕ ಉಲೆಲ ವೀಖದಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಪವೀಷಕರ ವಿನಂತಿರನುನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ. (2) 34 CFR §300.151 ಅಡಿರಲಲ ಮೂಲಕ
300.153 ರ ಅಡಿರಲಲ ಮೊದಲ ರಾಜಸ ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ ಆ ವಷರ್ಯದಲಲ
§300.507 ಅಡಿರಲಲ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನುನ ನಂತರ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ; (3) ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಮ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ಲ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ ಉದಸ ಗ ಬದಲಾವಣೆರನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರತಕ್ತಿ ದ; ಮತಕ್ತಿ (4) ಪವೀಷಕ ವಿನಂತಿರ ಮೇಲೆ.[34 CFR §300.504 (a)]
§300.148 (ಸವರ್ಯಜನಿಕ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆರಲಲ ಏಕಪಕಕ ವೀರ ಉದಸ ವೀಗ) ಅಡಿರಲಲ
ಲಭಸ ವಿರವ ಎಲಾಲ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ ಸಂಪೂಣರ್ಯ ವಿವರಣೆರನುನ ಈ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆರ ಸೂಚನಗಳ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ. §§300.151 ಮೂಲಕ 300.153 (ರಾಜಸ
ದೂರ ವಿಧಾನಗಳ), §300.300 (ಒಪಪ್ಪಿ ಗ), 300.503 ರ ಮೂಲಕ §300.502, 300.518 ರ ಮೂಲಕ
§300.505 ಮತಕ್ತಿ 300.536 ರ ಮೂಲಕ §§300.530 (ಭಾಗ B ಕಟಕ ಪಾಡುಗಳ ಸಬಪ್ಪಿ ಟರ್ಯ E ನಲಲ ಕಾರರ್ಯ
ವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ) ಮತಕ್ತಿ § 300.625 ರ ಮೂಲಕ §300.610 (ಸಬಪ್ಪಿ ಟರ್ಯ ಎಫನ ಲಲ ರವ
ಮಾಹಿತಿ ನಿಬಂಧನಗಳ ಗೌಪಸ ತೆ)
ಈ ಡಾಕಸ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಟ ಉದದ್ದ ಕಕ ಈ ಕೆಳಗನ ಪದ್ರ ಥಮಾಕ್ಷರಗಳ ಬಳಸಲಪ್ಪಿ ಡುತಕ್ತಿ ವೆ.
ALJ
BIP
FAPE
FERPA
FBA
IDEA
IEE
IEP
MDE
OSE
SOAHR

ಅಡಿರ ನಿಸಕ ಸವೀಟಿವ ಲಾ ಜಡಡ [Administrative Law Judge]
ಬಿಹೇವಿರರಲ ಇರ್ಟ್ಮೆಂಟವೆರ್ಯನಕ ನ ಪಾಲ ನ [Behavioral Intervention Plan]
ಉಚಿತ ಸೂಕಕ್ತಿ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ [Free Appropriate Public Education]
ಕಟರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕಕ ಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಗೌಪಸ ತೆ ಕಾಯಿದ [Family Educational Rights
and Privacy Act]
ಕದ್ರ ಯಾತರ ಕ ಬಿಹೇವಿರರಲ ಅಸಸರ ರ್ಟ್ಮೆಂಟ [Functional Behavioral Assessment]
ಅಸಮಥರ್ಯತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಿದರ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ [Individuals with Disabilities Education
Act]
ಸಸ ತಂತದ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ [Independent Educational Evaluation]
ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮ [Individualized Education Program]
ಮಿಚಿಗನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ [Michigan Department of Education]
ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿ [Office of Special Education]
ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮತಕ್ತಿ ನಿರಮಗಳ ರಾಜಸ ಕಚೇರಿ [State Office of
Administrative Hearings and Rules]
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ಕಾರರವಿಧಾನದ ಭದದ್ರ ತೆಗಳ ಸೂಚನ
ಸಾಮಾನನ ಮಾಹಿತ
ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ ಬರೆರಲಾದ ಸೂಚನ
34 CFR §300.503
ಸೂಚನ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ (ಈ ಅಧಸೂಚನರಲಲ ಬಳಸದಂತೆ "ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ " ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದವು ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ಶಾಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿರನೂನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರತಕ್ತಿ ದ) ನಿಮಗ ಬರೆದ ಲಖಿತ ಸೂಚನಗಳನುನ ನಿವೀಡಬೇಕ
(ಬರವಣಿಗರಲಲ ನಿಮಗ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒದಗಸುವುದ), ಅದ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ:
1. ಗುರತಿಸುವಿಕೆರನುನ ಪಾದ್ರ ರಂಭಿಸಲ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲ ಉದದ್ದ ವೀಶಿಸದ, ನಿಮರ ಮಗುವಿನ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನ, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಸ ವೀಗ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಉಚಿತ ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ
ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ [Free Appropriate Public Education (FAPE)] ಅವಕಾಶ; ಅಥವಾ
2. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಗುರತಿನ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನ, ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಸ್ಥ ನರ್ಟ್ಮೆಂತರವನುನ ಅಥವಾ
ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ FAPE ಒದಗಸುವಿಕೆರನುನ ಪಾದ್ರ ರಂಭಿಸಲ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲ
ನಿರಾಕರಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಸೂಚನ ವಿಷರ
ಲಖಿತ ಸೂಚನರನುನ ಮಾಡಬೇಕ:
1. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ಲ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕದ್ರ ಯರನುನ
ವಿವರಿಸ;
2. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಏಕೆ ಕದ್ರ ಮ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ಲ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸುತಿಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುತಿಕ್ತಿ ದ
ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿವರಿಸ;
3. ಪದ್ರ ತಿ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನವನುನ ವಿವರಿಸ ದಾಖಲೆರನುನ ಅಥವಾ ಕದ್ರ ಮವನುನ
ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲ ನಿಧರ್ಯರಿಸದಲಲ ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರನುನ ವರದಿ ಮಾಡಿ;
4. IDEA ರ ಭಾಗ B ರಲಲ ನ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿರಲಲ
ನಿವೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳಿಕೆರನುನ ಸೇರಿಸ;
5. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸಕ ರಿಸುವ ಕದ್ರ ಯಯ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ
ಆರಂಭಿಕ ಉಲೆಲ ವೀಖವಾಗಲಲ ದಿದದ್ದ ರೆ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ ವಿವರಣೆರನುನ
ನಿವೀವು ಹೇಗ ಪಡೆರಬಹುದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳಿ;
6. IDEA ರ ಭಾಗ B ರನುನ ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ವಲಲ ಸಹಾರಕಾಕ ಗ ನಿವೀವು ಸಂಪಕರ್ಯಸಲ
ಸಂಪನೂರ ಲಗಳನುನ ಸೇರಿಸ;
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7. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮ [Individualized Education Program (IEP)]
ತಂಡವು ಪರಿಗಣಿಸದ ಯಾವುದ ಆಯಕ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸ ಮತಕ್ತಿ ಆ ಆಯಕ ಗಳನುನ ತಿರಸಕ ರಿಸದ
ಕಾರಣಗಳ; ಮತಕ್ತಿ
8. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಏಕೆ ಕದ್ರ ಮವನುನ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸತ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸದ ಇತರ ಕಾರಣಗಳ
ವಿವರಣೆರನುನ ಒದಗಸ.
ವನ ಕಕ್ತಿ ಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರರಕದ್ರ ಮದ ಸೂಚನಗಳನನ ಗಮನಿಸ
§300.503 ರಲಲ ಪವೀಷಕರ ಪಡೆಯವ ಎಲಾಲ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವ ಡಾಕಸ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಟ (ಗಳ)
ಇರವವರೆಗ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಏಜೆನಿಬ IEP ಅನುನ ಲಖಿತ ಸೂಚನಗಳ ಭಾಗವಾಗ ಬಳಸಬಹುದ.
ಅರರವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆರಲಲ ಸೂಚನ
ಸೂಚನ ಇರಬೇಕ:
1. ಸವರ್ಯಜನಿಕರಿಗ ಅಥರ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆರಲಲ ಬರೆರಲಾಗದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ನಿಮರ ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ಭಾಷೆರಲಲ ಅಥವಾ ನಿವೀವು ಬಳಸುವ ಇತರ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನದಲಲ
ಒದಗಸಲಾಗದ, ಆದರೆ ಅದನುನ ಸಪ್ಪಿ ಷಕ ವಾಗ ಮಾಡಲ ಸಧಸ ವಾಗದಿದದ್ದ ರೆ ಮಾತದ್ರ .
ನಿಮರ ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವು ಲಖಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಲಲ ದಿದದ್ದ ರೆ, ನಿಮರ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಇದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಕೊಳಳ್ಳ ಬೇಕ:
1. ನಿಮರ ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ಭಾಷೆರಲಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಖಿಕವಾಗ
ನಿಮಗ ಸೂಚನ ನಿವೀಡಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ;
2. ನಿವೀವು ಸೂಚನ ವಿಷರವನುನ ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ; ಮತಕ್ತಿ
3. 1 ಮತಕ್ತಿ 2 ಗಳನುನ ಪೂರೈಸಲಾಗದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಲಖಿತ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ.

ಸಸ್ಥ ಳಸ್ಟೇರ ಭಾಷೆ
34 CFR §300.29
ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ಭಾಷರನುನ ಇರ್ಟ್ಮೆಂಗಲ ಷ ಪಾದ್ರ ವಿವೀಣಸ ತೆರನುನ ಸವೀಮಿತಗಳಿಸದ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಬಳಸುವಾಗ,
ಕೆಳಗನವುಗಳ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥರ್ಯ:
1. ಆ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಮಾನಸ ವಾಗ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ, ಅಥವಾ, ಮಗುವಿನ ಸಂದಭರ್ಯದಲಲ ,
ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರ ಸಮಾನಸ ವಾಗ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ;
2. ಮಗುವಿಗ ನೇರ ಸಂಪಕರ್ಯದಲಲ (ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಸೇರಿದಂತೆ), ಮನ ಅಥವಾ
ಕಲಕೆರ ಪರಿಸರದಲಲ ಮಗುವಿನಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಮಾನಸ ವಾಗ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ.
ಕವುಡುತನ ಅಥವಾ ಕರಡುತನವಿರವ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗ ಅಥವಾ ಲಖಿತ ಭಾಷೆ ಇಲಲ ದ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ, ಸಂವಹನ
ವಿಧಾನವನುನ ಸಮಾನಸ ವಾಗ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ ಬಳಸುತಾಕ್ತಿ ರೆ (ಸೈನ ಭಾಷೆ, ಬದ್ರ ಬ್ಸೈಲ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ
ಸಂವಹನ).
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ಎಲೆಕಾಸ ದ್ರ ನಿಕ ಮೇಲ
34 CFR §300.505
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಪವೀಷಕರಿಗ ಇ-ಮೇಲ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಆಯಕ ರನುನ
ಒದಗಸದರೆ, ಈ-ಮೇಲ ಮೂಲಕ ನಿವೀವು ಕೆಳಗನದನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲ ಆಯಕ ಮಾಡಬಹುದ:
1. ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ ಬರೆರಲಾದ ಸೂಚನ;
2. ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ಭದದ್ರ ತೆಗಳ ಸೂಚನ; ಮತಕ್ತಿ
3. ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರಿನರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಸೂಚನಗಳ.

ಪಸ್ಟೇಷಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ - ವಾನ ಖನ ನ
34 CFR §300.9
ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
ಸಮರ ತಿ ಅಥರ್ಯ:
1. ನಿವೀವು ಸಮರ ತಿರನುನ ನಿವೀಡುವ ಕದ್ರ ಯರ ಕರಿತ ಎಲಾಲ ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಿಮರ ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ
ಭಾಷೆರಲಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನದಲಲ (ಸೈನ ಭಾಷೆ, ಬದ್ರ ಬ್ಸೈಲ, ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ
ಸಂವಹನ) ನಿಮಗ ಸಂಪೂಣರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿವೀಡಲಾಗದ.
2. ಆ ಕದ್ರ ಯಗ ನಿವೀವು ಲಖಿತದಲಲ ಒಪುಪ್ಪಿ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ, ಮತಕ್ತಿ ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ ಹಾಗು ಸಮರ ತಿರ ಆ
ಕದ್ರ ಯರನುನ ವಿವರಿಸುತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ ಮತಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ್ದ ರೆ) ಪಟಿಕ
ಮಾಡುತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ, ಅದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಯಾರಿಗ; ಮತಕ್ತಿ
3. ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗಯ ನಿಮರ ಭಾಗದಲಲ ಸಸ ಯಂಪದ್ರ ವೀರಿತವಾಗರವುದನುನ ನಿವೀವು
ಅಥರ್ಯಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಸಮರ ತಿರನುನ ನಿವೀವು ಯಾವುದ ಸಮರದಲಲ
ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ಬಹುದ.
ನಿಮರ ಸಮರ ತಿರನುನ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವುದ ನಿವು ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಿದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ ಅದನುನ
ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವ ಮೊದಲ ಸಂಭವಿಸದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕದ್ರ ಯರನುನ ರದದ್ದ ಗಳಿಸ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲಲ .

ಪಸ್ಟೇಷಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
34 CFR §300.300
ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲನ ಮಾಪನಕಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ವಿತ ಕದ್ರ ಮದ ಮೊದಲ ಲಖಿತ ಸೂಚನ ನಿವೀಡದ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ
ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ಲ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ನಿಮರ ಮಗು ಅಹರ್ಯವಾಗದಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲಲ . ಮತಕ್ತಿ
ಶಿವೀರರ್ಯಕೆರ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ದ, ಪಸ್ಟೇಷಕ ಸಮರ ತ ವಾನ ಖನ ನ.
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ನಿಮರ ಮಗು ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಾಗದಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲ ನಿಮರ ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ಮಾನಸ ತೆರ ಸಮರ ತಿ ಪಡೆರಲ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಪಡೆರಲ
ಸಮಂಜಸ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳನುನ ಮಾಡಬೇಕ.
ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ಇದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬುದ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ
ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಗ ನಿವು ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಿದಿದ್ದ ವೀರಿ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥರ್ಯವಲಲ .
ನಿಮರ ಮಗು ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆರಲಲ ದಾಖಲಾಗದದ್ದ ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ಶಾಲೆರಲಲ ದಾಖಲಸಲ ನಿವೀವು ಪದ್ರ ರತಿನ ಸುತಿಕ್ತಿ ದಿದ್ದ ವೀರಿ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ಅನುಮೊವೀದನರನುನ ನಿವೀಡಲ
ನಿರಾಕರಿಸದಿದ್ದ ವೀರಿ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ಸಮರ ತಿರನುನ ಒದಗಸುವ ವಿನಂತಿರನುನ
ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಿಸಲ ವಿಫಲರಾಗದಾದ್ದ ರೆ, ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಇರಬಹುದ, ಆದರೆ ಅಗತಸ ವಿಲಲ , ಆಕ್ಕ ನ
ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ, ಮತಕ್ತಿ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ವಿಚಾರಣೆರ ವಿಧಾನಗಳನುನ ಬಳಸಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡು ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ನಡೆಸಲ
ಹುಡುಕಬಹುದ. ಈ ಸಂದಭರ್ಯಗಳಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಅನುಸರಿಸದಿದದ್ದ ಲಲ
ನಿಮರ ಮಗುವನುನ ಪತೆಕ್ತಿ ಹಚಚ್ಚ ಲ, ಗುರತಿಸಲ ಮತಕ್ತಿ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ
ತನನ ಕತರ್ಯವಸ ಗಳನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವುದಿಲಲ .
ರಾಜನ ದ ವಾರರ ರಳ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲನ ಮಾಪನಕಾಕ ಗ ವಿಶೇಷ ನಿರಮಗಳ
ಮಗುವು ರಾಜಸ ದ ವಾಡರ್ಯ ಆಗದದ್ದ ರೆ ಮತಕ್ತಿ ಅವನ / ಅವಳ ಪವೀಷಕರರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ವಾಸಸುತಿಕ್ತಿ ಲಲ ದಿದದ್ದ ರೆ;
ಮಗು ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಾಗದದ್ದ ರೆ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಆರಂಭಿಕ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕಾಕ ಗ ಪವೀಷಕರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ಅಗತಸ ವಿಲಲ :
1. ಹಾಗ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳಿದದ್ದ ರೂ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಮಗುವಿನ
ಪವೀಷಕರನುನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಲಾಗುವುದಿಲ;
2. ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನ ಪದ್ರ ಕಾರ ಪವೀಷಕರ ಹಕಕ ಗಳನುನ ಕೊನಗಳಿಸಲಾಗದ; ಅಥವಾ
3. ಮಗುವಿನ ಸಮಾನಸ ಆರೈಕೆರ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ನಸ ಯಾಧವೀಶರ ಅಥವಾ ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ಸಂಸಸ್ಥ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ ಮಾಡುವ ಹಕಕ ನುನ ನಿವೀಡಿದ ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕರನುನ
ಹರತಪಡಿಸ ಬೇರೆ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಿದ.
ರಾಜಸ ವಾಡರ್ಯ, IDEA ರಲಲ ಬಳಸದಂತೆ, ಎರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಆ ಮಗು, ಯಾರ:
1. ದತಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಗು, ಮಗುವಿನ ಸಕ ಪವೀಷಕರಿಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ ಮಾಡುವ
ಹಕಕ ನುನ ನಿವೀಡದಿದದ್ದ ರೆ, ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಕರಣದ ಮೇಲಸ ಚಾರಣೆರನುನ ನಸ ಯಾಧವೀಶರ ಅಥವಾ
ಸಮಾನಸ ಕಾಳಜರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ ಮಗುವಿನ ಪರವಾಗ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿರನುನ
ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ತಕ್ತಿ ದ.
2. ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನಡಿರಲಲ ರಾಜಸ ದ ವಾಡರ್ಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ;
3. ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನಡಿರಲಲ ನಸ ಯಾಲರದ ವಾಡರ್ಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ; ಅಥವಾ
4. ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಮಗು ಕಲಾಸ ಣ ಸಂಸಸ್ಥ ರ ಪಾಲನರಲಲ .
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ಸೇವೆಗಳಗ ಪಸ್ಟೇಷಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸುವ
ಮೊದಲ ನಿಮರ ತಿಳವಳಿಕೆಯಳಳ್ಳ ಸಮರ ತಿರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ಮೊದಲ ತಿಳಿಸದ
ಸಮರ ತಿರನುನ ಪಡೆರಲ ಸಮಂಜಸ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳನುನ ಮಾಡಬೇಕ.
ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲ ನಿಮರ
ಸಮರ ತಿರನುನ ನಿವೀಡುವುದಕಾಕ ಗ ಅಥವಾ ನಿವೀವು ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ನಿವೀಡಲ ನಿರಾಕರಿಸದರೆ,
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳನುನ (ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ, ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ, ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ, ಅಥವಾ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳ) ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವನುನ
ಪಡೆರಲ ಅಥವಾ ತಿವೀಪರ್ಯನುನ ಪಡೆಯವ ಸಲವಾಗ. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ
ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ (ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEP ತಂಡ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತಕ್ತಿ ದ) ನಿಮರ ಸಮರ ತಿಯಿಲಲ ದ
ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಒದಗಸಬಹುದ.
ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲ ನಿಮರ
ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ನಿವೀಡಲ ನಿರಾಕರಿಸದರೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಲ ವಿನಂತಿರನುನ ನಿವೀವು
ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಿಸದಿದದ್ದ ರೆ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ
ಸಂಬಂಧವನುನ ಒದಗಸುವುದಿಲಲ . ಇದಕಾಕ ಗ ಅದ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಬರಸುತಾಕ್ತಿ ರೆ, ನಿಮರ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ :
1. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಆ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣದಿರ್ಟ್ಮೆಂದಾಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ

FAPE ಲಭಸ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಸ ವನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವುದಿಲಲ ; ಮತಕ್ತಿ
2. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ IEP ಸಭ ಅಥವಾ IEP
ಅಭಿವೃದಿದ ಅಗತಸ ವಿಲಲ . ಇದಕಾಕ ಗ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ವಿನಂತಿಸಲಾಗದ.
ಪಸ್ಟೇಷಕರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನನ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತೆಗದುಕೊಳಳ್ಳು ವುದು
ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತಿರಗಸ (ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂಪಡೆಯಿರಿ) ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ
ತಿಳಿಸದರೆ, ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ, ನಿಮರ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ :
1. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ
ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಸಬಾರದ;
2. ಸಮರ ತಿಸುವ ನಿಮರ ಲಖಿತ ವಾಪಸತಿರ ಸಸ ವೀಕೃತಿರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ
ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಸಸ್ಥ ಗತಗಳಿಸುವ ಅವರ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪದ IDEA ನಿರಮಗಳ §300.503
ರರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪೂವರ್ಯ ಲಖಿತ ಸೂಚನರನುನ ನಿಮಗ ಒದಗಸಬೇಕ;
3. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸುವ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥವಾ ತಿವೀಪರ್ಯನುನ ಪಡೆಯವ ಸಲವಾಗ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ (ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ, ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ ಅಥವಾ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆ) ಬಳಸಬಾರದ;
4. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಮತಕ್ತಿ ಷಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ
ವಿಫಲವಾದಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ FAPE ಲಭಸ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಸ ವನುನ
ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವಂತಿಲಲ .
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5. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಷಕ ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ IEP
ಸಭರನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥವಾ IEP ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಲಲ ; ಮತಕ್ತಿ
6. ಸಮರ ತಿರ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವಿಕೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದಾಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ
ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಸಸ ವೀಕೃತಿರ ಬಗರ ಯಾವುದ ಉಲೆಲ ವೀಖವನುನ ತೆಗದಹಾಕಲ ನಿಮರ
ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ತಿದದ್ದ ಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಲ .
ಮರುಪರಶಿಸ್ಟೇಲನಗ ಪಸ್ಟೇಷಕ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಮರಪರಿಶಿವೀಲನ ಮಾಡುವ ಮನನ ನಿಮರ ತಿಳವಳಿಕೆರ
ಸಮರ ತಿರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ಬೇಕ, ನಿಮರ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಅದನುನ ಪದ್ರ ದಶಿರ್ಯಸದಿದದ್ದ ರೆ:
1. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮರಪರಿಶಿವೀಲನಗ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ಲ ಇದ ಸೂಕಕ್ತಿ
ಕದ್ರ ಮಗಳನುನ ತೆಗದಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡಿತ; ಮತಕ್ತಿ
2. ನಿವೀವು ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಿಸಲಲಲ .
ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮರಪರಿಶಿವೀಲನಗ ನಿವೀವು ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿರಾಕರಿಸದರೆ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಇರಬಹುದ, ಆದರೆ
ಅಗತಸ ವಿರವುದಿಲಲ , ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ, ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ
ಮರಪರಿಶಿವೀಲನಗ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಲ ನಿಮರ ನಿರಾಕರಣೆರನುನ ಅತಿಕದ್ರ ಮಿಸಲ ಪದ್ರ ರತಿನ ಸುವ
ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ. ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಗಳಂತೆ,
ನಿಮರ ರಿವೀತಿರಲಲ ಈ ರಿವೀತಿ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಸಲ ನಿರಾಕರಿಸದರೆ IDEA ರ ಭಾಗ B
ರ ಅಡಿರಲಲ ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ತನನ ಕತರ್ಯವಸ ಗಳನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವುದಿಲಲ .
ಪಸ್ಟೇಷಕರ ಸಮರ ತರನನ ಪಡೆದುಕೊಳಳ್ಳು ಲ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ ದಾಖಲೆ
ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಗಳಿಗ ಪವೀಷಕರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ಲ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ವಿಶೇಷ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ, ಪುನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ ಮತಕ್ತಿ ಆರಂಭಿಕ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನಗಳಿಗಾಗ ರಾಜಸ ವಾಡರ ರ್ಯಳ ಪವೀಷಕರನುನ ಪತೆಕ್ತಿ ಹಚಚ್ಚ ಲ ಸಮಪರ್ಯಕ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ
ದಾಖಲೆರನುನ ನಿಮರ ಶಾಲೆ ನಿವರ್ಯಹಿಸಬೇಕ. ದಸಕ್ತಿ ವೇಜನುನ ಈ ಪದ್ರ ದಶಗಳಲಲ ನ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ
ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ ದಾಖಲೆರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ, ಉದಾಹರಣೆಗ:
1. ಮಾಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಥವಾ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಆ
ಕರೆಗಳ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳ;
2. ಪವೀಷಕರಿಗ ಕಳಹಿಸದ ಪತದ್ರ ವಸ ವಹಾರದ ಪದ್ರ ತಿಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಯಾವುದ ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಗಳನುನ
ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಾಗದ; ಮತಕ್ತಿ
3. ಪವೀಷಕರ ಮನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸಸ್ಥ ಳ ಮತಕ್ತಿ ಭೇಟಿಗಳ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳಿಗ ಮಾಡಿದ ಭೇಟಿಗಳ
ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ.
ಇತರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ಅವಶನ ಕತೆಗಳ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ ನಿಮರ ಸಮರ ತಿ ಅಗತಸ ವಿಲಲ :
1. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ಮರಪರಿಶಿವೀಲನರ ಭಾಗವಾಗ ಅಸಕ್ತಿ ತಸ ದಲಲ ರವ
ಡೇಟಾವನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸ; ಅಥವಾ
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2. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಎಲಾಲ ಮಕಕ ಳಿಗ ನಿವೀಡಲಾದ ಪರಿವೀಕೆಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ
ನಿವೀಡಿ, ಆ ಪರಿವೀಕೆಕ ಅಥವಾ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ, ಎಲಲ ಮಕಕ ಳ ಪವೀಷಕರ
ಅನುಮೊವೀದನ ಅಗತಸ ವಿದ.
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿವೀವು ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವನುನ ಯಾವುದ ಸೇವೆ, ಲಾಭ, ಅಥವಾ
ಚಟವಟಿಕೆರನುನ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಚಟವಟಿಕೆಗ ನಿಮರ ನಿರಾಕರಣೆರನುನ
ಬಳಸದಿರಬಹುದ.
ನಿವೀವು ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ನಿಮರ ಸಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆಗ ಸೇರಿಸದರೆ ಅಥವಾ ನಿವೀವು ನಿಮರ
ಮಗುವಿಗ ಮನ ಶಾಲೆರಲಲ ಓದಿಸುತಿಕ್ತಿ ದಾದ್ದ ರೆ, ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ
ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮರಪರಿಶಿವೀಲನಗ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ನಿವೀಡುವುದಿಲಲ ಅಥವಾ ಒದಗಸುವ
ವಿನಂತಿರನುನ ನಿವೀವು ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಿಸದಿದದ್ದ ರೆ ನಿಮರ ಸಮರ ತಿ, ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಅದರ ಸಮರ ತಿ
ಅತಿಕದ್ರ ಮಣ ವಿಧಾನಗಳನುನ ಬಳಸುವುದಿಲಲ (ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ, ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ,
ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ, ಅಥವಾ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆ) ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಮಕಕ ಳನುನ ಸರಿಯಾದ
ಸೇವೆಗಳನುನ ಪಡೆಯವ ಅಹರ್ಯತೆ ಇದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಲಲ (ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗತೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ
ಪವೀಷಕ-ಸಸ್ಥ ನದಲಲ ರವ ಖಾಸಗ ಶಾಲಾ ಮಕಕ ಳಿಗ ಲಭಸ ವಾಗುವ ಸೇವೆಗಳ).

ಸಸ್ವ ತಂತದ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲನ ಮಾಪನಗಳ
34 CFR §300.502
ಸಾಮಾನನ
ಕೆಳಗ ವಿವರಿಸದಂತೆ, ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ನಿವೀವು ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪಡೆಯವಲಲ ಅಸಮರ ತಿ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದದ್ದ ಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಸಸ ತಂತದ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ

[Independent Educational Evaluations (IEE)] ಪಡೆಯವ ಹಕಕ ದ.
ನಿವೀವು IEE ಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೀವು IEE ರನುನ ಪಡೆಯವ ಬಗರ ಮತಕ್ತಿ IEE ಗಳಿಗ ಅನಸ ರವಾಗುವ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮಗ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒದಗಸಬೇಕ.
ವಾನ ಖನ ನಗಳ

IEE ಎರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿಯತ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನೇಮಿಸದ ಅಹರ್ಯ
ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಡೆಸಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ.
ಸವರ್ಯಜನಿಕ ವೆಚಚ್ಚ ವು ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಪೂಣರ್ಯ ವೆಚಚ್ಚ ಕೆಕ ಪಾವತಿಸುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ನಿಮಗ ಯಾವುದ ವೆಚಚ್ಚ ವಿಲಲ ದ ಒದಗಸುತಕ್ತಿ ದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಖಾತಿದ್ರ ಪಡಿಸುತಕ್ತಿ ದ, IDEA
ರ ಭಾಗ B ರ ನಿಬಂಧನಗಳನುನ ಹವೀಲಸದರೆ, ಪದ್ರ ತಿ ರಾಜಸ ದ ಯಾವುದ ರಾಜಸ , ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ, ಫೆಡರಲ
ಮತಕ್ತಿ ಖಾಸಗ ಮೂಲಗಳ ಬರ್ಟ್ಮೆಂಬಲವನುನ ಬಳಸಲ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಕ್ತಿ ದ. ಆ ಕಾಯಿದರ ಭಾಗ

B ನ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸಲ ರಾಜಸ ದಲಲ ಲಭಸ ವಿದ.
ಸಾವರಜನಿಕ ಖಚಿರನಲಲ ಮೌಲನ ಮಾಪನ ಮಾರಲ ಪಸ್ಟೇಷಕ ಹಕಕ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಡೆದ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಈ ಕೆಳಗನ
ಷರತಕ್ತಿ ಗಳಿಗ ಒಪುಪ್ಪಿ ವುದಿಲಲ ವೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE ಸವರ್ಯಜನಿಕ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ನಿಮಗ ಹಕಕ ದ:
ಮಿಚಿಗನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿ
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1. ಸವರ್ಯಜನಿಕ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE ಗಾಗ ಲಖಿತ ಮನವಿರನುನ ನಿವೀವು ಸಲಲ ಸದಲಲ ,
ನಿಮರ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಏಳ (7) ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ವಿನಂತಿರ ಸಸ ವೀಕೃತಿರ ಪದ್ರ ಕಾರ
ಬರೆರಬೇಕ, ಜಲೆಲ ರ ಉದದ್ದ ವೀಶವನುನ ಸೂಚಿಸುತಕ್ತಿ ದ: (a) ಒದಗಸುವುದ ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ IEE; ಅಥವಾ (b) ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವು ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾಗದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ತವೀರಿಸಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನರ್ಟ್ಮೆಂದನುನ
ಫೈಲ ಮಾಡಿ.
2. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ವಿಚಾರಣೆಗ ವಿನಂತಿಸದರೆ ಮತಕ್ತಿ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ತಿವೀಮಾರ್ಯನವೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ನಿಮರ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವು ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾಗದ, ನಿವೀವು ಇನೂನ IEE ಗ
ಹಕಕ ನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದಿದ್ದ ವೀರಿ, ಆದರೆ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ಅಲಲ .
3. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE ಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಡೆದ ನಿಮರ
ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ನಿವೀವು ಏಕೆ ಆಕೆಕ ವೀಪಸುತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ
ಕೇಳಬಹುದ. ಹೇಗಾದರೂ, ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತಸ ವಿಲಲ ಮತಕ್ತಿ
ಸವರ್ಯಜನಿಕ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE ಅನುನ ಒದಗಸುವುದಕೆಕ ಅಸಮಂಜಸವಾಗ
ವಿಳಂಬವಾಗದಿರಬಹುದ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ
ರಕಕ ಸಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ
ಸಲಲ ಸುವುದ.
4. ನಿವೀವು ಪಡೆಯವ IEE ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪೂರೈಸದಿದದ್ದ ರೆ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸಬಹುದ. ವಿಚಾರಣೆರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ನಿಧಾರ್ಯರವು ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ
ಮಾನದಂಡವನುನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡದಿದದ್ದ ರೆ, ನಿಮರ IEE ವೆಚಚ್ಚ ದ ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ಮರಪಾವತಿರನುನ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದ.
ಪದ್ರ ತಿ ಬಾರಿಯ ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ನಿವೀವು ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದ
ಪದ್ರ ತಿ ಬಾರಿಯ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ IEE ಮಾತದ್ರ ಅಹರ್ಯತೆ ಪಡೆಯತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ.
ಪಸ್ಟೇಷಕ-ಪಾದ್ರ ರಂಭಿಸದ ಮೌಲನ ಮಾಪನಗಳ
ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE ರನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ನಿವೀವು ಪಡೆಯವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮರ
ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ನಿವೀವು ಖಾಸಗ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ಪಡೆಯವಿರಿ:
1. ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ,
ಇದ IEE ಗಳಿಗ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪೂರೈಸದರೆ, ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ

FAPE ನ ನಿಬಂಧನಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಯಾವುದ ನಿಧಾರ್ಯರದಲಲ ; ಮತಕ್ತಿ
2. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಸಮರದಲಲ ನಿವೀವು ಅಥವಾ ನಿಮರ
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಪುರಾವೆಯಾಗ ನಿವೀಡಬಹುದ.
ನಿವಾರಹಕ ಕಾನೂನ ನನ ಯಾಧಿಸ್ಟೇಶರರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮೌಲನ ಮಾಪನಕಾಕ ಗ ವಿನಂತಗಳ
ನಿವಾರ್ಯಹಕ ಕಾನೂನು ನಸ ಯಾಧವೀಶರ [Administrative law Judge (ALJ)] ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEE
ರನುನ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರ ಭಾಗವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ವೆಚಚ್ಚ ಸವರ್ಯಜನಿಕ
ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ಇರಬೇಕ.
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ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಮಾನದಂರಗಳ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ IEE ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ದದ್ದ ರೆ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನದ ಸಸ್ಥ ಳ ಮತಕ್ತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅಹರ್ಯತೆಗಳ
ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಪಡೆಯವ ಮಾನದಂಡವು ಶಾಲೆರ ಮೌಲಸ ವು
ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಪಾದ್ರ ರಂಭಿಸದಾಗ ಬಳಸಕೊಳಳ್ಳ ವ ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆಯ ಇರಬೇಕ (ಗ ಆ
ಮಾನದಂಡಗಳ IEE ಗ ನಿಮರ ಹಕಕ ನರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಸಸ್ಥ ರವಾಗರತಕ್ತಿ ವೆ)
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಹರತಪಡಿಸ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ IEE
ಪಡೆಯವ ಷರತಕ್ತಿ ಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಯಾವಧರನುನ ವಿಧಸಬಾರದ.

ಮಾಹಿತರ ಗೌಪನ ತೆ
ವಾನ ಖನ ನಗಳ
34 CFR §300.611
ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ಬಳಸದಂತೆ, ಮಾಹಿತರ ಗೌಪನ ತೆ:

ವಿನಶ ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ವಿನಶ ಅಥವಾ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕ ಗುರತಿಸುವಿಕೆಗಳನುನ ಮಾಹಿತಿಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ತೆಗಯವುದ, ಆದದ್ದ ರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಇನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ
ಗುರತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ .



ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ 34 CFR ಭಾಗ 99 ರಲಲ "ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ"
ವಾಸ ಖಾಸ ನದಡಿರಲಲ ದಾಖಲಾದ ರಿವೀತಿರ ಪದ್ರ ಕಾರಗಳ (ಕಟರ್ಟ್ಮೆಂಬದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕಕ ಗಳ ಮತಕ್ತಿ
1974 ರ ಗೌಪಸ ತೆ ಕಾಯಿದ, 20 U.S.C 1232g [Family Educational Rights and Privacy Act



(FERPA)]. FERPA "ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ " ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳಿಗ ನೇರವಾಗ ಸಂಬಂಧಸರವ ಮತಕ್ತಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಅಥವಾ ಸಂಸಸ್ಥ ಗಾಗ ನಟಿಸುವ ಪಕ್ಷದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನೇರವಾಗ ಸಂಬಂಧಸರವ
ದಾಖಲೆಗಳಾಗ ವಾಸ ಖಾಸ ನಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಯಾವುದ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ , ಸಂಸಸ್ಥ
ಅಥವಾ ಸಂಸಸ್ಥ ಯ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸುತಕ್ತಿ ದ,
ನಿವರ್ಯಹಿಸುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ ಬಳಸುತಕ್ತಿ ದ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಪಡೆಯತಕ್ತಿ ದ
ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬುದರ ಅಥರ್ಯ.

ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರುತಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ
34 CFR §300.32
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಅಥರ್ಯ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಾಹಿತಿರನುನ :
a. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರ, ಪವೀಷಕರಾಗ ನಿಮರ ಹೆಸರ, ಅಥವಾ ಇನನ ರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಕಟರ್ಟ್ಮೆಂಬದ ಸದಸಸ ನ ಹೆಸರ;
b. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ವಿಳಾಸ;
c. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಸಮಾಜಕ ಭದದ್ರ ತೆ ಸಂಖಸ ಅಥವಾ ವಿದಾಸ ರರ್ಯ ಸಂಖಸ ಯಂತಹ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕ ಗುರತಿಸುವಿಕೆ; ಅಥವಾ
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d. ವೈರಕಕ್ತಿ ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಟಿಕ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಮಂಜಸವಾದ
ಖಚಿತತೆರನುನ ಗುರತಿಸಲ ಸಧಸ ವಾಗಬಹುದಾದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿರ ಪಟಿಕ .

ಪಾಲಕರಗ ಸೂಚನ
34 CFR §300.612
ಮಿಚಿಗನ ಡಿಪಾರರ ರ್ಯರ್ಟ್ಮೆಂಟ ಆಫ ಎಜುಕೇಷನ MDE ಪವೀಷಕರಿಗ ಸೂಚನ ನಿವೀಡಬೇಕ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರ ಗೌಪಸ ತೆ ಬಗರ ಸಂಪೂಣರ್ಯವಾಗ ಪವೀಷಕರಿಗ ತಿಳಿಸಲ
ಅಗತಸ ವಿರವ ವಿಧಾನಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀತಿಗಳ, ಸೇರಿದಂತೆ :
1. ರಾಜಸ ದಲಲ ನ ವಿವಿಧ ಜನಸಂಖಸ ರ ಗುರ್ಟ್ಮೆಂಪನ ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ಭಾಷೆಗಳಲಲ ನವೀಟಿವೀಸ ನಿವೀಡಲಪ್ಪಿ ಟಕ
ಮಟಿಕ ಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿವರಣೆ;
2. ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸುವ ಮಕಕ ಳ ವಿವರಣೆರನುನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ ಪದ್ರ ಕಾರಗಳ, ಮಾಹಿತಿರನುನ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸುವ
ಉದದ್ದ ವೀಶವನುನ ರಾಜಸ ವು ಬರಸುತಕ್ತಿ ದ. (ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒಟಕ ಗಡಿಸುವ ಮೂಲಗಳ
ಸೇರಿದಂತೆ), ಮತಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಳಕೆಗಳ;
3. ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ ಶೇಖರಣೆ ಬಗರ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿವೀತಿಗಳ ಮತಕ್ತಿ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಸರಾರ್ಟ್ಮೆಂಶ, ಮೂರನೇ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳಿಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದ, ಧಾರಣ, ಮತಕ್ತಿ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಶ; ಮತಕ್ತಿ
4. 34 CFR ಭಾಗ 99 ರಲಲ FERPA ಮತಕ್ತಿ ಅದರ ಅನುಷಷ್ಠ ನದ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿರಲಲ
ಹಕಕ ಗಳನೂನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ ಈ ಮಾಹಿತಿರ ಬಗರ ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಮಕಕ ಳ ಹಕಕ ಗಳ
ವಿವರಣೆ.
ಯಾವುದ ಪದ್ರ ಮಖ ಗುರತಿಸುವಿಕೆ, ಸಸ್ಥ ನ, ಅಥವಾ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಚಟವಟಿಕೆರ ಮೊದಲ
("ಚೈಲಲ ಫೈರ್ಟ್ಮೆಂಡ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂದೂ ಕರೆಯತಾಕ್ತಿ ರೆ), ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತಸ ವನುನ
ಪತೆಕ್ತಿ ಹಚಚ್ಚ ಲ, ಗುರತಿಸಲ ಮತಕ್ತಿ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡಲ ಚಟವಟಿಕೆರ ರಾಜಸ ದಾದಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತ
ಪವೀಷಕರಿಗ ತಿಳಿಸಲ ಸಕಷಕ ಪದ್ರ ಸರವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ವೃತಕ್ತಿ ಪತಿದ್ರ ಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಇತರ
ಮಾಧಸ ಮಗಳಲಲ , ಅಥವಾ ಎರಡ ಪದ್ರ ಕಟಣೆಗಳನುನ ಪದ್ರ ಕಟಿಸಬೇಕ ಅಥವಾ ಘವೀರಸಬೇಕ.

ಪದ್ರ ವೇಶ ಹಕಕ ಗಳ
34 CFR §300.613
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಯಾವುದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿವೀಕಕ ಸಲ
ಮತಕ್ತಿ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ನಿಮಗ ಅನುಮತಿ ನಿವೀಡಬೇಕ, ಅದನುನ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ, ನಿವರ್ಯಹಿಸುವುದ,
ಅಥವಾ IDEA ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ಬಳಸುತಕ್ತಿ ದ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ಅನಗತಸ
ವಿಳಂಬವಿಲಲ ದ ಮತಕ್ತಿ IEP ಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಯಾವುದ ಸಭರ ಮೊದಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಯಾವುದ
ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿವೀಕಕ ಸಲ ಮತಕ್ತಿ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ನಿಮರ ವಿನಂತಿರನುನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ,
ಅಥವಾ ಯಾವುದ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆ (ನಿಣರ್ಯರ ಸಭ ಅಥವಾ ಶಿಸುಕ್ತಿ ಬಗರ
ವಿಚಾರಣೆರನೂನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡು), ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ಕೊವೀರಿಕೆರನುನ ಸಲಲ ಸದ 45 ಕಕ ಹೆಚಚ್ಚ ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್
ದಿನಗಳ ನಂತರ.
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ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ಮತಕ್ತಿ ವಿಮಶಿರ್ಯಸಲ ನಿಮರ ಹಕಕ ನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿದ:
1. ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳ ಮತಕ್ತಿ ವಾಸ ಖಾಸ ನಗಳಿಗ ನಿಮರ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿನಂತಿಗಳಿಗ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಗ ನಿಮರ ಹಕಕ ;
2. ನಿವೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ಸಧಸ ವಾಗದಿದದ್ದ ರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ
ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ್ರ ತಿಗಳನುನ ಒದಗಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲ ನಿಮರ ಹಕಕ ಮತಕ್ತಿ ಆ ನಕಲಗಳನುನ
ನಿವೀವು ಸಸ ವೀಕರಿಸದ ಹರತ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸ; ಮತಕ್ತಿ
3. ನಿಮರ ಪದ್ರ ತಿನಿಧರನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ಮತಕ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ನಿಮರ ಹಕಕ .
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿಶಿವೀಲನ ಮಾಡಲ ಮತಕ್ತಿ
ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ನಿಮಗ ಅಧಕಾರವಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಭಾವಿಸಲಾಗದ. ಪವೀಷಕತಸ , ಅಥವಾ ಪದ್ರ ತೆಸ ವೀಕತೆ ಮತಕ್ತಿ
ವಿಚಚ ವೀದನಗಳಂತಹ ವಿಷರಗಳ ಆಡಳಿತವನುನ ಅನಸ ಯಿಸುವ ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿರಲಲ ನಿವೀವು
ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿಲಲ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಲಹೆ ನಿವೀಡದಿದದ್ದ ರೆ.

ಪದ್ರ ವೇಶದ ದಾಖಲೆ
34 CFR §300.614
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸದ, ನಿವರ್ಯಹಿಸಲಪ್ಪಿ ಡುವ ಅಥವಾ
ಬಳಸದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ್ರ ವೇಶವನುನ ಪಡೆದಕೊಳಳ್ಳ ವ ಪಕ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆರನುನ ಇಟಕ ಕೊಳಳ್ಳ ಬೇಕ
(ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ರ ಅಧಕೃತ ಉದಸ ವೀಗಗಳನುನ ಹರತಪಡಿಸ), ಪಕ್ಷದ
ಹೆಸರ, ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕದ ಪದ್ರ ವೇಶವನುನ ನಿವೀಡಲಾಯಿತ, ಮತಕ್ತಿ ರೆಕಾಡರ್ಯ ಅನುನ ಬಳಸಲ ಅಧಕಾರವನುನ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಉದದ್ದ ವೀಶವನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿದ.

ಒರ್ಟ್ಮೆಂದಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತ ಹೆಚಚ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳ
34 CFR §300.615
ಯಾವುದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಯ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತ ಹೆಚಚ್ಚ ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿದ ವೇಳ, ಆ
ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರ ತಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಮಾತದ್ರ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ಮತಕ್ತಿ
ವಿಮಶಿರ್ಯಸಲ ಮತಕ್ತಿ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಮಾಹಿತಿರನುನ ತಿಳಿಸುವ ಹಕಕ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರತಾಕ್ತಿ ರೆ.

ವಿಧಗಳ ಪಟಸ ಮತಕ್ತಿ ಮಾಹಿತರ ಸಸ್ಥ ಳಗಳ
34 CFR §300.616
ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗ, ಪದ್ರ ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ನಿವೀವು ಸಂಸಸ್ಥ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸದ, ನಿವರ್ಯಹಿಸುವ ಅಥವಾ
ಬಳಸದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ್ರ ಕಾರಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಸಸ್ಥ ಳಗಳ ಪಟಿಕ ರನುನ ಒದಗಸಬೇಕ.

ಶುಲಕ
34 CFR §300.617
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ್ರ ತಿಗಳನುನ ಶುಲಕ
ವಿಧಸಬಹುದ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪರಿವೀಕಕ ಸಲ ಮತಕ್ತಿ ಪರಿಶಿವೀಲಸಲ ನಿಮರ ಹಕಕ ನುನ ವಾಸ ಯಾಮ
ಮಾಡುವುದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶುಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ನಿಮರ ನುನ ತಡೆಯವುದಿಲಲ .
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ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವ ಏಜೆನಿಬ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಹುಡುಕಲ ಅಥವಾ
ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂಪಡೆರಲ ಶುಲಕ ವಿಧಸುವುದಿಲಲ.

ಪಸ್ಟೇಷಕರ ವಿನಂತ ರಲಲ ರೆಕಾರರ ರ ತದುದ್ದು ಪಡಿ
34 CFR §300.618

IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸಲಾದ, ನಿವರ್ಯಹಿಸುವ, ಅಥವಾ ಬಳಸದ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ
ಸಂಬಂಧಸದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳಲಲ ಮಾಹಿತಿಯ ತಪಾಪ್ಪಿ ದದದ್ದ , ತಪುಪ್ಪಿ ದಾರಿಗಳಯವುದ, ಅಥವಾ
ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಗೌಪಸ ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕಕ ಗಳನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುತಕ್ತಿ ದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿವೀವು ನಂಬಿದರೆ,
ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸುವ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ಗ ನಿವೀವು ವಿನಂತಿಸಬಹುದ ಮಾಹಿತಿರನುನ
ಬದಲಾಯಿಸಲ.
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಮರ ವಿನಂತಿರ ಅನುಗುಣವಾಗ ನಿಮರ ವಿನಂತಿರ ಸಸ ವೀಕೃತಿರ
ಸಮರದಳಗ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸಬೇಕ.
ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಿಕೆರ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಮರ ವಿನಂತಿರ ಪದ್ರ ಕಾರ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಬದಲಾಯಿಸಲ
ನಿರಾಕರಿಸದರೆ, ನಿರಾಕರಣೆರನುನ ನಿಮಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆರ ಹಕಕ ನುನ ನಿಮಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆಗ ಅವಕಾಶ.

ಒರ್ಟ್ಮೆಂದು ವಿಚಾರಣೆಗ ಅವಕಾಶ
34 CFR §300.619
ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಿಕೆರ ಸಂಸಸ್ಥ , ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳಲಲ ಮಾಹಿತಿರನುನ
ಪದ್ರ ಶಿನ ಸಲ, ತಪಾಪ್ಪಿ ಗ, ತಪುಪ್ಪಿ ದಾರಿಗಳಯವ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಗೌಪಸ ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕಕ ಗಳ
ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನಯಾಗುವುದನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಕೊಳಳ್ಳ ಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆರ ಅವಕಾಶವನುನ ನಿವೀಡಬೇಕ.

ವಿಚಾರಣೆರ ವಿಧಾನಗಳ
34 CFR §300.621

FERPA ಅಡಿರಲಲ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪದ್ರ ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆರಲಲ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಸವಾಲ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ನಡೆಸಬೇಕ.

ವಿಚಾರಣೆರ ಫಲತರ್ಟ್ಮೆಂಶ
34 CFR §300.620
ವಿಚಾರಣೆರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ, ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರವಾಗಲಲ , ತಪುಪ್ಪಿ ದಾರಿಗಳಯವ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ
ಗೌಪಸ ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕಕ ಗಳ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನಯಾಗದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸುತಕ್ತಿ ದ, ಅದ ಅದಕೆಕ ತಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತೆ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಬದಲಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ನಿಮಗ ಬರೆದ ಶೈಲರಲಲ ತಿಳಿಸಬೇಕ.
ವಿಚಾರಣೆರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ, ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರವಾಗಲಲ , ತಪುಪ್ಪಿ ದಾರಿಗಳಯವುದ ಅಥವಾ ನಿಮರ
ಮಗುವಿನ ಗೌಪಸ ತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಕಕ ಗಳ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ತಿವೀಮಾರ್ಯನಿಸುತಕ್ತಿ ದ, ಅದ ನಿಮರ
ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಇರಿಸಲ ನಿಮರ ಹಕಕ ನುನ ನಿಮಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿರ ಬಗರ
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ಹೇಳಿಕೆರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ರ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ನಿವೀವು ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದ ಯಾವುದ
ಕಾರಣಗಳನುನ ಒದಗಸುತಕ್ತಿ ದ.
ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲಲ ಇರ್ಟ್ಮೆಂಥ ವಿವರಣೆರನುನ ಮಾಡಬೇಕ:
1. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಭಾಗವಾಗ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಿಕೆರ ಸಂಸಸ್ಥ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿವರ್ಯಹಿಸಲಪ್ಪಿ ಡುವ
ರೆಕಾಡರ್ಯ ಅಥವಾ ಸಪ್ಪಿ ಧಾರ್ಯತರ ಕ ಭಾಗವನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸುವವರೆಗ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ
ನಿವರ್ಯಹಿಸುವುದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಿಕೆರ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದರೆ ಅಥವಾ
ಯಾವುದ ಪಕ್ಷಕೆಕ ಸವಾಲನ ಭಾಗವನುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದರೆ, ಆ ವಿವರಣೆರನುನ ಆ ಪಕ್ಷಕೆಕ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕ.

ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರುತಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತ ಪದ್ರ ಕಟಣೆಗಾಗ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ
34 CFR §300.622
ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳಲಲ (ಪವೀಷಕರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗಯಿಲಲ ದ) ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ
ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ FERPA ಅಡಿರಲಲ
ಅಧಕಾರಕೊಕ ಳಪಡಿಸದ ಹರತ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ ಹರತಪಡಿಸ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲ ನಿಮರ
ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಪಡೆರಬೇಕ ಕೆಳಗ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಪಡಿಸದ ಸಂದಭರ್ಯಗಳಲಲ ಹರತಪಡಿಸ, IDEA ರ ಭಾಗ

B ನ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವ ಉದದ್ದ ವೀಶಕಾಕ ಗ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ನಿಮರ ಸಮರ ತಿ
ಅಗತಸ ವಿಲಲ .
ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿರಲಲ ಹೆಚಿಚ್ಚ ನ ವರಸಬ ನವರನುನ ತಲಪದ ಒಬಬ ಅಹರ್ಯ ಮಗುವಿನ ನಿಮರ
ಸಮರ ತಿ, ಅಥವಾ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ, ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಿವೀಡುವ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಅಥವಾ ಪರಿವತರ್ಯನ ಸೇವೆಗಳಿಗ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕ.
ನಿಮರ ಮಗು ಇದದ್ದ ರೆ, ಅಥವಾ ಹವೀಗುವುದಾದರೆ, ನಿವೀವು ವಾಸವಿಲಲ ದ ಅದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರಲಲ
ಇರವ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆ, ನಿಮರ ಮಕಕ ಳ ಬಗರ ಯಾವುದ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ವಾಸಸುವ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ
ಅಧಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗರನುನ ಪಡೆರಬೇಕ.

ಭದದ್ರ ತೆಗಳ
34 CFR §300.623
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪದ್ರ ತಿಯಬಬ ರ ಸಂಗದ್ರ ಹಣೆ, ಶೇಖರಣೆ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತಕ್ತಿ ವಿನಶ ಹಂತಗಳಲಲ
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಗವೀಪಸ ತೆರನುನ ರಕಕ ಸಬೇಕ.
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಏಜೆನಿಬ ಗಳಲಲ ನ ಒಬಬ ಅಧಕಾರಿಯ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಗೌಪಸ ತೆರನುನ ಖಾತಿದ್ರ ಪಡಿಸಕೊಳಳ್ಳ ವ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿರನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ.
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ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಳಸುವ ಎಲಾಲ
ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ IDEA ಭಾಗ B ಮತಕ್ತಿ FERPA ಅಡಿರಲಲ ಗೌಪಸ ತೆರ ಬಗರ ಮಿಚಿಗನ ನ ನಿವೀತಿಗಳ ಮತಕ್ತಿ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗರ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನರನುನ ಪಡೆರಬೇಕ.
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪದ್ರ ತಿ ಸಂಸಸ್ಥ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಾಗ, ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಪದ್ರ ವೇಶಿಸುವ ಸಂಸಸ್ಥ ಯಳಗನ ಆ ನೌಕರರ ಹೆಸರಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಸಸ್ಥ ನಗಳ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ
ಪಟಿಕ ರನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸಬೇಕ.

ಮಾಹಿತರ ನಶ
34 CFR §300.624
ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಸಂಗದ್ರ ಹಿಸದ,
ನಿವರ್ಯಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಳಸದಾಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ಇನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಿಮರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ.
ನಿಮರ ಕೊವೀರಿಕೆರ ಮೇರೆಗ ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಶ ಮಾಡಬೇಕ. ಆದಾಗಸ , ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಶಾಶಸ ತ
ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಹೆಸರ, ವಿಳಾಸ, ಮತಕ್ತಿ ಫವೀನ ಸಂಖಸ , ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ರದ್ರ ವೀಣಿಗಳನುನ ,
ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲೆ, ತರಗತಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ, ದಜೆರ್ಯರ ಮಟಕ ಪೂಣರ್ಯಗರ್ಟ್ಮೆಂಡ ವಷರ್ಯವನುನ ಸಮರ
ಮಿತಿಯಿಲಲ ದ ನಿವರ್ಯಹಿಸಬಹುದ.

ವಿದಾನ ರರ ಹಕಕ ಗಳ
34 CFR §300.625

FERPA ಗಾಗ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿರಲಲ , ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗರ ಪವೀಷಕರ ಹಕಕ ಗಳನುನ 18 ನೇ
ವರಸಬ ನಲಲ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗ ವಗಾರ್ಯಯಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಕರಿತ IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ರವ ಪವೀಷಕರ ಹಕಕ ಗಳನುನ ಕಡಾ 18
ನೇ ವರಸಬ ನಲಲ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗ ವಗಾರ್ಯಯಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ. ಆದಾಗಸ , ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವ ಏಜೆನಿಬ ವಿದಾಸ ರರ್ಯ
ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕರ ಇಬಬ ರಿಗ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಅಗತಸ ವಿರವ ಯಾವುದ ಸೂಚನಗಳನುನ
ನಿವೀಡಬೇಕ.

ಮಧನ ಸಸ್ಥ ಕ
ಮಧನ ಸಸ್ಥ ಕ
34 CFR §300.506
ಸಾಮಾನನ

MDE ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ರಾಜಸ ದೂರ ಅಥವಾ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸುವ ಮೊದಲ
ಉದದ್ಭ ವಿಸುವ ವಿಷರಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ, IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಥವಾ ಭಾಗ C ರ ಅಡಿರಲಲ ರವ
ಯಾವುದ ವಿಷರದ ಬಗರ ಭಿನನ ಭಿಪಾದ್ರ ರಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ನಿಮರ ನುನ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ
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ಜಲೆಲ ರನುನ ಅನುಮತಿಸಲ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಲಭಸ ವಾಗುವಂತೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗಳನುನ ಸಸ್ಥ ಪಸದ. ಹಿವೀಗಾಗ,
ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸಲ ನಿವೀವು ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸದಿದ್ದ ವೀರಾ ಇಲಲ ವೇ, IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಥವಾ ಭಾಗ C ಅಡಿರಲಲ ವಿವಾದಗಳನುನ
ಪರಿಹರಿಸಲ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಲಭಸ ವಿದ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸುವಿಕೆ.
ಅವಶನ ಕತೆಗಳ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತಕ್ತಿ ವೆ:
1. ನಿಮರ ಭಾಗದಲಲ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಭಾಗವಾಗ ಸಸ ಯಂಪದ್ರ ವೀರಿತವಾಗರತಿಕ್ತಿ ವೀರ;
2. ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಗ ನಿಮರ ಹಕಕ ನುನ ನಿರಾಕರಿಸಲ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲ
ಅಥವಾ ನಿವೀವು IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಥವಾ ಭಾಗ C ಅಡಿರಲಲ ಯಾವುದ ಇತರ ಹಕಕ ಗಳನುನ
ನಿರಾಕರಿಸಲ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ ; ಮತಕ್ತಿ
3. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ತಂತದ್ರ ಗಳಲಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಹರ್ಯ ಮತಕ್ತಿ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ
ಮಧಸ ವತಿರ್ಯ ನಡೆಸುತಾಕ್ತಿ ರೆ.
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಬಳಸದಿರಲ ಆಯಕ ಮಾಡುವ
ಶಾಲೆಗಳನುನ ಒದಗಸುವ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಬಹುದ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಆಸಕಕ್ತಿ ದಾರಕ
ಪಕ್ಷದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ, ನಿಮಗ ಅನುಕಲಕರವಾದ ಸಮರ ಮತಕ್ತಿ ಸಸ್ಥ ಳದಲಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಅವಕಾಶ:
1. ಸೂಕಕ್ತಿ ಪಯಾರ್ಯರ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಘಟಕದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಯಾರ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದಕೆಕ ಒಳಪಟಿಕ ದಾದ್ದ ರೆ,
ಅಥವಾ ರಾಜಸ ದಲಲ ಪವೀಷಕ ತರಬೇತಿ ಮತಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇರ್ಟ್ಮೆಂದದ್ರ ಅಥವಾ ಸಮದಾರ ಮೂಲ
ಸಂಪನೂರ ಲ ಕೇರ್ಟ್ಮೆಂದದ್ರ ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಯಾರ ಪದ್ರ ಯವೀಜನಗಳನುನ ವಿವರಿಸುತಾಕ್ತಿ ರೆ ಮತಕ್ತಿ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ಬಳಕೆರನುನ
ನಿಮಗ ಪದ್ರ ವೀತಾಬ ಹಿಸುತಾಕ್ತಿ ರೆ.

MDE ಅಹರ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಧಸ ವತಿರ್ಯಗಳ ಪಟಿಕ ರನುನ ಮತಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ
ನಿಬಂಧನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಕಾನೂನು ಮತಕ್ತಿ ನಿಬಂಧನಗಳನುನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕ. MDE ಯಾದೃಚಿಚ ಕ,
ತಿರಗುವಿಕ, ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧಸ ವತಿರ್ಯಗಳನುನ ಆಯಕ ಮಾಡಬೇಕ.
ಸಭಗಳ ವೆಚಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವೆಚಚ್ಚ ಕೆಕ ರಾಜಸ ವು ಕಾರಣವಾಗದ. ಈ ಸೇವೆಗಳನುನ
ಒದಗಸಲಾಗದ ವಿಶಶಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಧಧ್ಯಸಸ್ಥಿಕಶ ಸಶಶೇವಶಗಳಳ [Special Education Mediation Services]
(http://MiKids1st.org).
ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ನ ಪದ್ರ ತಿಯರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಭಯ ಸಕಾಲಕವಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ನಿಮಗ
ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಅನುಕಲಕರವಾದ ಸಸ್ಥ ಳದಲಲ ರಬೇಕ
ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ಮೂಲಕ ವಿವಾದವನುನ
ಪರಿಹರಿಸದರೆಎರಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾನೂನುಬದದ ವಾಗ ಬಂಧಸುವ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದಕೆಕ ಪದ್ರ ವೇಶಿಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ
ಅದ ರೆಸಲಸ ಶನ ಅನುನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಅದ:
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1. ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ಸಂಭವಿಸದ ಎಲಾಲ ಚಚರ್ಯಗಳ ಗೌಪಸ ವಾಗ ಉಳಿಯತಕ್ತಿ ವೆ ಮತಕ್ತಿ
ಯಾವುದ ನಂತರದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನಗರಿಕ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದಲಲ
ಪುರಾವೆಯಾಗ ಬಳಸಬಾರದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳತಕ್ತಿ ದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ತಿನಿಧಗಳರಡ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕ ಹಾಗು ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ರನುನ ಬಂಧಸುವ ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರತಕ್ತಿ ದ.
ಲಖಿತ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವು ಯಾವುದ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರದಲಲ ಸಮಥರ್ಯ ಅಧಕಾರ
ವಾಸ ಪಕ್ತಿ ಗ ಜರಿಯಾಗುತಕ್ತಿ ದ (ಈ ರಿವೀತಿರ ಪದ್ರ ಕರಣವನುನ ಕೇಳಲ ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನಡಿರಲಲ ಅಧಕಾರ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ನಸ ಯಾಲರ) ಅಥವಾ ಯನೈರಡ ಸಕ ವೀಟಬ ನ ಜಲಾಲ ನಸ ಯಾಲರ.
ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ಸಂಭವಿಸದ ಚಚರ್ಯಗಳ ಗೌಪಸ ವಾಗರಬೇಕ. ಯಾವುದ ಫೆಡರಲ
ಕೊವೀಟರ್ಯ ಅಥವಾ ಭವಿಷಸ ದ ಯಾವುದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನಗರಿಕ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಕೆಗ
ಪುರಾವೆಯಾಗ ಬಳಸಲ ಸಧಸ ವಿಲಲ . ಅಥವಾ ರಾಜಸ ದ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರವು ಭಾಗ B ಅಥವಾ IDEA
ದ ಭಾಗ C ಅಡಿರಲಲ ನರವು ಪಡೆಯತಿಕ್ತಿ ದ.
ಮಧನ ವತರರ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ
ಮಧಸ ವತಿರ್ಯ:
1. MDE ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಲಲ ತಡಗರವ ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ರ ನೌಕರರಾಗರಬಾರದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಮಧಸ ವತಿರ್ಯರ ವಸುಕ್ತಿ ನಿಷಷ್ಠ ತೆರನುನ ಘರರ್ಯಸುವ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕ ಅಥವಾ ವೃತಿಕ್ತಿ ಪರ ಆಸಕಕ್ತಿ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬಾರದ.
ಒಬಬ ಮಧಸ ವತಿರ್ಯಯಾಗ ಅಹರ್ಯತೆ ಪಡೆಯವ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಅಥವಾ ರಾಜಸ ಏಜೆನಿಬ ರ
ನೌಕರನಲಲ , ಏಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳ ಮಧಸ ವತಿರ್ಯಯಾಗ ಸೇವೆ ಸಲಲ ಸಲ ಏಜೆನಿಬ ಅಥವಾ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
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ರಾಜನ ದೂರು ವಿಧಾನಗಳ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ದೂರು ಮತಕ್ತಿ ರಾಜನ ದೂರು ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ
ವನ ತನ ಸ
IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ನಿಬಂಧನಗಳ ರಾಜಸ ದೂರಗಳಿಗ ಮತಕ್ತಿ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ಸಂಬಂಧಸದ ದೂರಗಳ
ಮತಕ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗ ಪದ್ರ ತೆಸ ವೀಕ ವಿಧಾನಗಳನುನ ನಿಗದಿಪಡಿಸದ. ಕೆಳಕಂಡಂತೆ, ಯಾವುದ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಅಥವಾ
ಸಂಘಟನಯ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ , MDE, ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಯಾವುದ ಭಾಗ B
ಅಥವಾ ಭಾಗ C ಅವಶಸ ಕತೆರ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಆರವೀಪಸ ರಾಜಸ ದೂರ ಸಲಲ ಸಬಹುದ. ನಿವೀವು
ಅಥವಾ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಮಾತದ್ರ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸದ ಯಾವುದ ವಿಷರದ ಬಗರ ಅಥವಾ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಗುವಿನ ಗುರತಿನ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಸ್ಥ ನರ್ಟ್ಮೆಂತರವನುನ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ FAPE ಒದಗಸುವ ನಿರಾಕರಣೆರನುನ ದಾಖಲಸಬಹುದ. MDE ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿ
ಸಮಾನಸ ವಾಗ 60-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ಡೇ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನನ ಲಲ ರಾಜಸ ದೂರಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕ, ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ
ಸರಿಯಾಗ ವಿಸಕ್ತಿ ರಿಸದಿದದ್ದ ರೆ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ALJ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಕೇಳಬೇಕ (ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರ
ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸದಿದದ್ದ ರೆ) ತಿವೀಮಾರ್ಯನದ ಅವಧರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಸ ದ
ನಂತರ 45-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ಬರೆರಲಾದ ತಿವೀಮಾರ್ಯನವು, ಈ ದಸಕ್ತಿ ವೇಜು ಶಿರವೀನಮರ
ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸರವಂತೆ, ನಿಣರರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ, ನಿಮರ ವಿನಂತಿರ ಸಮರದಲಲ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನನ
ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಿಸಕ್ತಿ ರಣೆರನುನ ALJ ನಿವೀಡುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ವಿನಂತಿಸುತಕ್ತಿ ದ. ರಾಜಸ ದೂರ
ಮತಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಮತಕ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆರ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ
ಸಂಪೂಣರ್ಯವಾಗ ಕೆಳಗ ವಿವರಿಸಲಾಗದ.

ರಾಜನ ದೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕ
34 CFR §300.151
ಸಾಮಾನನ

MDE ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ ಬರೆದಿರಬೇಕ (ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗ ಆಡಳಿತ ನಿರಮಗಳನುನ ನವೀಡಿ,
ರೂಲ 340.1701a, 340.1851-1853) ಗಾಗ:
1. ಸಂಸಸ್ಥ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥವಾ ಇನನ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ರಾಜಸ ದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯ ಸಲಲ ಸದ ದೂರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ
ಯಾವುದ ರಾಜಸ ದೂರಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವುದ;
2. ದೂರ ಸಲಲ ಸುವುದ.
3. ಮೂಲ ತರಬೇತಿ ಮತಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇರ್ಟ್ಮೆಂದದ್ರ ಗಳ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತಕ್ತಿ ವಕಾಲತಕ್ತಿ ಸಂಸಸ್ಥ ಗಳ, ಸಸ ತಂತದ್ರ
ಜವೀವನ ಕೇರ್ಟ್ಮೆಂದದ್ರ ಗಳ, ಮತಕ್ತಿ ಇತರ ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ ಘಟಕಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಇತರ
ಆಸಕಕ್ತಿ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳಿಗ ರಾಜಸ ದೂರ ವಿಧಾನಗಳನುನ ವಾಸ ಪಕವಾಗ ಪದ್ರ ಸರಿಸುವುದ.
ಸೂಕಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಗಾಗ ಪರಹಾರಗಳ
ಸೂಕಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ವಿಫಲವಾದ MDE ರ ರಾಜಸ ದೂರಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವಲಲ , MDE
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕ:
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1. ಮಗುವಿನ ಅಗತಸ ತೆಗಳನುನ ಸರಿಪಡಿಸಲ ಸರಿಯಾದ ಕದ್ರ ಮಗಳನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ ಸರಿಯಾದ
ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ವಿಫಲವಾಗದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗತೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಎಲಾಲ ಮಕಕ ಳಿಗ ಸೂಕಕ್ತಿ ಭವಿಷಸ ದ ಸೇವೆ.

ಕನಿಷಷ ರಾಜನ ದೂರು ವಿಧಾನಗಳ
34 CFR §300.152
ಸಮರ ಮಿತ; ಕನಿಷಷ ವಿಧಾನಗಳ

MDE ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿರ ಮೂಲಕ [Office of Special Education (OSE)], ಅದರ ರಾಜಸ ದೂರ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ನಂತರ 60 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಿತಿರನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರತಕ್ತಿ ದ:
1. ತನಿಖಯ ಅವಶಸ ಕವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ ಸಸ ತಂತದ್ರ ಆನ-ಸೈಟ ತನಿಖರನುನ ಕೈಗಳಿಳ್ಳ ;
2. ದೂರಿನ ಆರವೀಪದ ಬಗರ ಹೆಚಿಚ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಮೌಖಿಕವಾಗ ಅಥವಾ ಬರಹದಲಲ
ಸಲಲ ಸಲ ದೂರದಾರರಿಗ ಅವಕಾಶ ನಿವೀಡಿ;
3. ಕನಿಷಷ್ಠ ಜಲೆಲ ಯ ಸೇರಿದಂತೆ, ದೂರಿಗ ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಿಸುವ ಅವಕಾಶದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ
ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಒದಗಸ: (a) ಏಜೆನಿಬ ರ ಆಯಕ ರಲಲ , ದೂರಗಳನುನ
ಪರಿಹರಿಸುವ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪ; ಮತಕ್ತಿ (b) ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆಗ ತಡಗಸಕೊಳಳ್ಳ ಲ ಸಸ ಯಂಪದ್ರ ವೀರಣೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ಲ ದೂರ ಮತಕ್ತಿ ಏಜೆನಿಬ ಸಲಲ ಸದ ಪವೀಷಕರಿಗ ಅವಕಾಶ;
4. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅವಶಸ ಕತೆರನುನ
ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುತಿಕ್ತಿ ದಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಬಗರ ಎಲಾಲ ಸಂಬಂಧತ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ಪರಿಶಿವೀಲಸ ಮತಕ್ತಿ
ಸಸ ತಂತದ್ರ ನಿಣರ್ಯರವನುನ ಮಾಡಿ; ಮತಕ್ತಿ
5. ದೂರಿನ ಪದ್ರ ತಿ ಆರವೀಪವನುನ ತಿಳಿಸುವ ದೂರದಾರರಿಗ ಲಖಿತ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ಇರಿಸ ಮತಕ್ತಿ :
(a) ಸತಸ ಮತಕ್ತಿ ತಿವೀಮಾರ್ಯನಗಳ ಶವೀಧನಗಳ; ಮತಕ್ತಿ (b) MDE ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ತಿವೀಮಾರ್ಯನಕೆಕ
ಕಾರಣಗಳ.
ಸಮರ ವಿಸಕ್ತಿ ರಣೆ; ಕೊನರ ನಿಧಾರರ; ಅನಷಷ ನ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸದ MDE ವಿಧಾನಗಳ ಕಡಾ:
1. 60-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನ ಸಮರ ಮಿತಿರ ವಿಸಕ್ತಿ ರಣೆರನುನ ಮಾತದ್ರ ಅನುಮತಿಸ: (a)
ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಾದ ರಾಜಸ ದೂರಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಅಸಧಾರಣ ಸಂದಭರ್ಯಗಳ
ಅಸಕ್ತಿ ತಸ ದಲಲ ವೆ; ಅಥವಾ (b) ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ
ಸಸ ತಂತದ್ರ ವಾಗ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆರ ಮೂಲಕ ವಿಷರವನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಸಮರವನುನ ವಿಸಕ್ತಿ ರಿಸಲ
ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡಿದ.
2. MDE ರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ತಿವೀಮಾರ್ಯನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಷ್ಠ ನಕಾಕ ಗ, ಅಗತಸ ವಿದದ್ದ ಲಲ , ಸೇರಿದಂತೆ:
(a) ತಾರ್ಟ್ಮೆಂತಿದ್ರ ಕ ನರವು ಚಟವಟಿಕೆಗಳ; (b) ಮಾತಕತೆಗಳ; ಮತಕ್ತಿ (c) ಅನುಸರಣೆ ಸಧಸಲ
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕದ್ರ ಮಗಳ.
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ರಾಜನ ದೂರುಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಲಖಿತ ರಾಜಸ ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸದರೆ ಅದ ಶಿರವೀನಮರ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸರವಂತೆ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ವಿಷರವಾಗದ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದು ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು, ಅನುನ ಸಲಲ ಸುವುದ
ಅಥವಾ ರಾಜಸ ದೂರ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥವಾ ಅದಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತ ಹೆಚಚ್ಚ ಭಾಗವನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ಅನೇಕ
ಸಮಸಸ ಗಳನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿದ ಇರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯ, ರಾಜಸ ವು ರಾಜಸ ದೂರ ಅಥವಾ ರಾಜಸ
ದೂರಗಳ ಯಾವುದ ಭಾಗವನುನ ವಿಚಾರಣೆಗ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಗಯವವರೆಗ
ವಿಚಾರಣೆಗ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕ. ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರ ಭಾಗವಾಗರದ ರಾಜಸ ದೂರಗಳಲಲ ನ
ಯಾವುದ ವಿಷರವು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸರವ ಸಮರ ಮಿತಿರನುನ ಮತಕ್ತಿ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ
ಬಳಸಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕ.
ರಾಜಸ ದೂರವರ್ಟ್ಮೆಂದರಲಲ ಹುಟಕ ಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಸಮಸಸ ಯ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅದ ಪಕ್ಷಗಳ (ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ) ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ವೇಳ ನಿಧರ್ಯರಿಸದದ್ದ ರೆ, ಆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ
ವಿಚಾರಣೆರ ತಿವೀಮಾರ್ಯನವು ಆ ವಿಷರದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಸಲಪ್ಪಿ ಡುತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ MDE ದೂರದಾರರಿಗ ಈ
ನಿಣರ್ಯರವನುನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಬರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರ್ಟ್ಮೆಂಗ್ ಇದ.
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ರ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ
ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ಕಾರರ್ಯಗತಗಳಿಸುವಲಲ ವಿಫಲವಾದರೆ MDE ನಿಧರ್ಯರಿಸಬೇಕ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ದೂರಿದ.

ರಾಜನ ದೂರು ಸಲಲ ಸುವುದು
34 CFR §300.153
ಮೇಲನ ವಿವರಣೆರಲಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಂಸಸ್ಥ ಅಥವಾ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಲಖಿತ ರಾಜಸ ದೂರಗಳನುನ
ಸಲಲ ಸಬಹುದ.
ರಾಜಸ ದೂರ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ:
1. ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳಿಕೆ:
a. ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗ ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ನಿರಮಗಳ ಯಾವುದ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ಅವಕಾಶ;
b. 1976 PA 451, MCL 380.1 et. seq., ಇದ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮಗಳ ಮತಕ್ತಿ
ಸೇವೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ;
c. 2004, 20 U.S.C, ಅಧಾಸ ರ 33, §1400 ಮತಕ್ತಿ et seq., ಮತಕ್ತಿ ಕಾಯಿದರ ಅನುಷಷ್ಠ ನದ
ನಿರಮಗಳ, 34 C.F.R. ಭಾಗ 300, ಮತಕ್ತಿ 34 C.F.R.ಭಾಗ 303 ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾಯಿದರ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ IDEA; ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸರವ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳ;
d. ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಯವೀಜನ;
e. ಪದ್ರ ತೆಸ ವೀಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮದ IEP ತಂಡ ವರದಿ, ಕೇಳಿದ ಕಚೇರಿ ನಿಧಾರ್ಯರ, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮಗಳ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗರ ನಸ ಯಾಲರದ ತಿವೀಮಾರ್ಯನ; ಅಥವಾ
f. IDEA ಅಡಿರಲಲ ಫೆಡರಲ ನಿಧಗಳ ರಾಜಸ ಅಪಲ ಕೇಶನ.
2.

ದೂರದಾರರಿಗ ಸಹಿ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಪಕರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ; ಮತಕ್ತಿ

3.

ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಮಗುವಿಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನ ಆರವೀಪಸದರೆ:
a.

ಮಗುವಿನ ಹೆಸರ ಮತಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ;

b.

ಹಾಜರಾಗುತಿಕ್ತಿ ರವ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆರ ಹೆಸರ;
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c.

ಮನಯಿಲಲ ದ ಮಕಕ ಳ ಅಥವಾ ಯವಕರ ವಿಷರದಲಲ , ಮಗುವಿಗ ಲಭಸ ವಿರವ
ಸಂಪಕರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ಮತಕ್ತಿ ಹಾಜರಾಗುತಿಕ್ತಿ ರವ ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆರ ಹೆಸರ;

d.

ಸಮಸಸ ಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಸತಸ ಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಸಮಸಸ ರ ಸಸ ಭಾವದ
ವಿವರಣೆ; ಮತಕ್ತಿ

e.

ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ಸಮರದಲಲ ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ಪಕ್ಷಕೆಕ ತಿಳಿದಿರವ ಮತಕ್ತಿ
ಲಭಸ ವಿರವ ಮಟಿಕ ಗ ಸಮಸಸ ರ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪತ ರೆಸಲಸ ಶನ.

ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಷರ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಂಭವಿಸದ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನರ ಬಗರ ದೂರ ಆರವೀಪಸಬೇಕ, MDE ಅಥವಾ

ISD ನಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕಕೆಕ .
ರಾಜಸ ದೂರಗಳನುನ ಸಲಲ ಸುವ ಪಕ್ಷವು ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಗ OSE
ಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ಅದ ಸಮರದಲಲ ಮಗುವಿನ ಸೇವೆಗ ದೂರ ಪದ್ರ ತಿರನುನ ನಕಲಸಬೇಕ.
ರಾಜಸ ದೂರ ಸಲಲ ಸುವಲಲ ನರವಾಗಲ MDE ಮಾದರಿ ರೂಪವನುನ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸದ. ಮಾದರಿ
ರೂಪದಲಲ ಲಭಸ ವಿದ OSE ವೆಬಬ ಬ್ಸೈಟ (www.michigan.gov/specialeducation) ನಿವೀವು ಮಾದರಿ
ಫಾರರ್ಯ ಅನುನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಲಲ. ಹೇಗಾದರೂದೂರನುನ ರಾಜಸ ದೂರ ಸಲಲ ಸುವ ಅಗತಸ
ಮಾಹಿತಿರನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ (ಮೇಲೆ 1-4 ನವೀಡಿ).
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ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು ವಿಧಾನಗಳ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು ಸಲಲ ಸುವಿಕ
34 CFR §300.507
ಸಾಮಾನನ
ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸದ ಯಾವುದ ವಿಷರ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಗುರತಿನ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನ
ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಸ್ಥ ನರ್ಟ್ಮೆಂತರವನುನ ಅಥವಾ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ FAPE ಅನುನ ಒದಗಸುವ
ನಿರಾಕರಣೆಗ ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸಬಹುದ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನು ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ತಿಳಿದಿದದ್ದ ರ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡು
ವಷರ್ಯಗಳ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಂಭವಿಸದ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನ ಆರವೀಪಸಬೇಕ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಪಾದಿತ ಕದ್ರ ಯರ ಬಗರ ತಿಳಿದಿರಬೇಕ.
ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನನ ಲಲ ನಿವೀವು ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸಲ ಸಧಸ ವಾಗದಿದದ್ದ ರೆ ಮೇಲನ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ ನಿಮಗ
ಅನಸ ಯಿಸುವುದಿಲಲ :
1. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ದೂರಗಳಲಲ ಗುರತಿಸಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಸಮಸಸ ಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಾಗ ತಪಾಪ್ಪಿ ಗ ನಿರೂಪಸಲಾಗದ; ಅಥವಾ
2. ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮಿರ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ, ಅದ ನಿಮಗ IDEA ರ ಭಾಗ B
ಅಥವಾ ಭಾಗ C ಅಡಿರಲಲ ನಿವೀಡಬೇಕಾಗದ.
ಪಸ್ಟೇಷಕರಗ ಮಾಹಿತ
ನಿವೀವು ಮಾಹಿತಿರನುನ ವಿನಂತಿಸದರೆ ಅಥವಾ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ
ಸಲಲ ಸದಲಲ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಆ ಪದ್ರ ದಶದಲಲ ಲಭಸ ವಿರವ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ವೆಚಚ್ಚ ದ
ಕಾನೂನು ಮತಕ್ತಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗರ ನಿಮಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ.

ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು
34 CFR §300.508
ಸಾಮಾನನ
ವಿಚಾರಣೆರನುನ ಕೇಳಲ, ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ (ಅಥವಾ ನಿಮರ ವಕವೀಲ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ರ ವಕವೀಲ) MDE ಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಕೆಕ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪದ್ರ ತಿರನುನ ಒದಗಸಬೇಕ. ದೂರ ಪಟಿಕ ಕೆಳಗ ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾಲ ವಿಷರವನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ
ಮತಕ್ತಿ ಗೌಪಸ ವಾಗರಬೇಕ.
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ದೂರು ವಿಷರ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ:
1. ಮಗುವಿನ ಹೆಸರ;
2. ಮಗುವಿನ ನಿವಾಸದ ವಿಳಾಸ;
3. ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆರ ಹೆಸರ;
4. ಮಗುವು ನಿರಾಶಿದ್ರ ತ ಶಿಶು ಅಥವಾ ಯವಕನಗದದ್ದ ರೆ, ಮಗುವಿನ ಸಂಪಕರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತಕ್ತಿ
ಮಗುವಿನ ಶಾಲೆರ ಹೆಸರ;
5. ಸಮಸಸ ಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಸತಸ ಗಳನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ ಉದದ್ದ ವೀಶಿತ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸದ ಕದ್ರ ಮಕೆಕ
ಸಂಬಂಧಸದ ಮಗುವಿನ ಸಮಸಸ ರ ಸಸ ರೂಪದ ವಿವರಣೆ; ಮತಕ್ತಿ
6. ತಿಳಿದಿರವ ಮಟಿಕ ಗ ಮತಕ್ತಿ ಸಮಸಸ ರ ಉದದ್ದ ವೀಶಿತ ರೆಸಲಸ ಶನ ಹಾಗು ಆ ಸಮರದಲಲ
ನಿಮಗ ಅಥವಾ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಗ ಲಭಸ ವಿರತಕ್ತಿ ದ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನ ಕರತ ವಿಚಾರಣೆರ ಮೊದಲ ಅಗತನ ಎಚಚ ರಕ.
ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ತನಕ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲಲ (ಅಥವಾ ನಿಮರ ವಕವೀಲರ
ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಕವೀಲರ), ಮೇಲೆ ಪಟಿಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರಗಳನುನ ಸರಿಯಾಗ ಫೈಲ ಮಾಡುತಾಕ್ತಿ ರೆ. MDE ಮತಕ್ತಿ ಇತರ ಪಕ್ಷದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಪ್ಪಿ ಟಾಕ ಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸರಿಯಾಗ ಸಲಲ ಸಲಪ್ಪಿ ಟಿಕ ದ.
ದೂರುಗಳ ಕೊರತೆ
ಮರ್ಟ್ಮೆಂದಕೆಕ ಹವೀಗಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನ ಸಲವಾಗ, ಅದನುನ ಸಕಷಕ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ.
ದೂರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ 15 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ , ALJ ಮತಕ್ತಿ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಬರವಣಿಗಗ
ಕಾರಣವಾದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರ (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ) ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷವು (ಮೇಲನ
ವಿಷರ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸಲ) ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನಿಕೆರನುನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಸಸ ವೀಕರಿಸದ ಪಕ್ಷವು ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರ ಮೇಲರವ ಅಗತಸ ತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವುದಿಲಲ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಂಬುತಕ್ತಿ ದ.
ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಪಾಟಿರ್ಯ (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ) ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷಕೆಕ (5) ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ ಸಕಾಗುವುದಿಲಲ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ, ಮೇಲನ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಗಳ ಮೇಲರವ ಅಗತಸ ತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುತಕ್ತಿ ವೆಯ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ALJ ನಿಧರ್ಯರಿಸಬೇಕ,
ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳನುನ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯವಲಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕ.
ದೂರು ತದುದ್ದು ಪಡಿ
ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ದೂರಗಳಿಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ಮಾಡಬಹುದ:
1. ಬರೆಯವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗರ ಇತರ ಪಕ್ಷವು ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡಿದ ಮತಕ್ತಿ ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರ
ಮೂಲಕ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಅವಕಾಶ ನಿವೀಡಲಾಗದ, ಕೆಳಗ
ವಿವರಿಸಲಾಗದ; ಅಥವಾ
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2. ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗ ALJ ಅನುಮತಿ ನಿವೀಡುತಕ್ತಿ ದ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುವ
(5) ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಲಲ .
ದೂರ ನಿವೀಡುವ ಪಕ್ಷದ (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ) ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನ
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ಮಾಡಿದರೆ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭರ ಸಮರವನುನ (15 ದಿನಗಳಲಲ ದೂರ
ಸಸ ವೀಕರಿಸಲ) ಮತಕ್ತಿ ನಿಣರ್ಯರದ ಅವಧ (ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ 30 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ) ತಿದದ್ದ ಪಡಿ
ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕದಂದ ಮತೆಕ್ತಿ ಪಾದ್ರ ರಂಭಿಸ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರಗ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ತಕದ್ರ ಯ
ನಿಮರ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ವಿಷರದ ಬಗರ ಶಿರವೀನಮರ ಅಡಿರಲಲ
ವಿವರಿಸದಂತೆ, ಪೂವರ್ಯ ಲಖಿತ ಸೂಚನ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮಗ ಮೊದಲ ಲಖಿತ ಸೂಚನರನುನ
ಕಳಹಿಸದಿದದ್ದ ರೆ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ 10 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ,
ನಿಮಗ ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯರನುನ ಕಳಹಿಸುತಕ್ತಿ ದ:
1. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಏಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ದೂರ ನಿವೀಡಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸಲ ಅಥವಾ
ನಿರಾಕರಿಸದ ಏಕೆ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿವರಣೆ;
2. ನಿಮರ ಮಗುವಿನ IEP ತಂಡವು ಪರಿಗಣಿಸದ ಇತರ ಆಯಕ ಗಳ ವಿವರಣೆ ಮತಕ್ತಿ ಆ ಆಯಕ ಗಳನುನ
ಏಕೆ ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಗದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಕಾರಣಗಳ;
3. ಪದ್ರ ತಿ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿವರಣೆ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನ, ದಾಖಲೆರನುನ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ರನುನ ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ವಿತ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸದ ಕದ್ರ ಯಗ ಆಧಾರವಾಗ
ಬಳಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ; ಮತಕ್ತಿ
4. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಉದದ್ದ ವೀಶಿತ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸದ ಕದ್ರ ಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸದ ಇತರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳ
ವಿವರಣೆ.
ಮೇಲನ 1-4 ಐಟಂಗಳಲಲ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಒದಗಸುವುದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಮರ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ
ಸಕರಕ ಲಲ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರನುನ ತಡೆಯವುದಿಲಲ .
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರುಗ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಪದ್ರ ತಕದ್ರ ಯ
ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪ-ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ಹೇಳಲಾದ ಹರತಪಡಿಸ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ
ದೂರುಗಳಗ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ತಕದ್ರ ಯ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಪಕ್ಷವು, ದೂರ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ 10
ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ , ಇತರ ಪಕ್ಷವು ದೂರಗಳಲಲ ನ ಸಮಸಸ ಗಳನುನ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಾಗ ತಿಳಿಸುವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯರನುನ ಕಳಹಿಸ.

ಮಾದರ ರೂಪಗಳ
34 CFR §300.509
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸಲ ನಿಮಗ ಸಹಾರ ಮಾಡಲ MDE ಮಾದರಿ ರೂಪವನುನ
ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸದ. ನಿವೀವು MDE ಮಾದರಿ ಫಾರರ್ಯ ಅನುನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಲಲ. ಆದಾಗಸ ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರ ಅಗತಸ ವಿರವ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನುನ
ಸಲಲ ಸಲ. ಮಾದರಿ ರೂಪದಲಲ ಲಭಸ ವಿದ OSE ವೆಬಬ ಬ್ಸೈಟ (www.michigan.gov/specialeducation)

ಮಿಚಿಗನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿ

ಪುಟ 34

(ಸೂಚನ: ದೂರಿನ ಸಮೃದದ ತೆಗ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಪೇಕೆಕ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರ ದರೆಯತಕ್ತಿ ದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಮಾದರಿ ರೂಪದ ಬಳಕೆರನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲಲ .

ಮಗುವಿನ ಉದನ ಗ ಕಾರಣದರ್ಟ್ಮೆಂದಾಗ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು ಮತಕ್ತಿ ಕೇಳವುದು ಬಾಕ
ಉಳದವೆ
34 CFR §300.518
ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ಕೆಳಗ ನಿವೀಡಲಾದ ಹರತಪಡಿಸ, ಕಾರರವಿಧಾನಗಳ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ
ಮಕಕ ಳನನ ಶಿಸುಕ್ತಿ ಗೊಳಸುವಾಗ, MDE ಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ
ಇತರ ಪಕ್ಷವು ಸಸ ವೀಕರಿಸದ ನಂತರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ಅವಧರ ಸಮರದಲಲ ನಿಮರ ಮಗು
ತನನ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಸ ವೀಗದಲಲ ಉಳಿರಬೇಕ, ಮತಕ್ತಿ ಯಾವುದ ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ವಿಚಾರಣೆರ ಅಥವಾ ನಸ ಯಾಲರದ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಕೆಗ ನಿವೀವು ಕಾಯವ ಸಂದಭರ್ಯದಲಲ , ನಿವೀವು
ಮತಕ್ತಿ ರಾಜಸ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದಿದದ್ದ ರೆ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಗ ಪಾದ್ರ ಥಮಿಕ ಪದ್ರ ವೇಶಕಾಕ ಗ ಅಪಲ ಕೇಶನ ಅನುನ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದದ್ದ ರೆ, ನಿಮರ ಮಗು, ನಿಮರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ, ಎಲಾಲ ರಿವೀತಿರ ವಿಚಾರಣೆರ
ಪೂಣರ್ಯಗಳಿಸುವ ತನಕ ನಿರಮಿತ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾರರ್ಯಕದ್ರ ಮದಲಲ ಇರಿಸಬೇಕ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಸೇವೆ ಸಲಲ ಸುವುದನುನ ಬದಲಸುವ ಮಗುವಿಗ

IDEA ನ ಭಾಗ C ರ ಅಡಿರಲಲ ರವ ಆರಂಭಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಪಲ ಕೇಶನ ಅನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಯಾರ ಭಾಗ C ಸೇವೆಗಳಿಗ ಇನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಹರ್ಯತೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವುದಿಲಲ,
ಯಾಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಮಗುವಿಗ ಮೂರ ವಷರ್ಯ ಆಗರವ ಕಾರಣ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಮಗುವನುನ
ಸಸ ವೀಕರಿಸುತಿಕ್ತಿ ರವ ಭಾಗ C ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಲ ಅಗತಸ ವಿಲಲ . ಮಗುವನುನ IDEA ರ ಭಾಗ B
ಅಡಿರಲಲ ಅಹರ್ಯತೆ ಪಡೆದರೆ ಮತಕ್ತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ
ಸೇವೆಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲ ನಿವೀವು ಸಮರ ತಿಸದರೆ, ನಂತರ, ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗಳ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶವನುನ ಬಾಕ, ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ಯ ಆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸಬೇಕ ಅದ ವಿವಾದದಲಲ
ಇರಬಾರದ (ಹಾಗು ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಎರಡ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ).

ನಿಣರರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
34 CFR §300.510
ನಿಣರರ ಸಭ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮೊರ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಸದಸಸ ರ ಅಥವಾ IEP ತಂಡದ ಸದಸಸ ರ ನಿಮರ ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಗಳಲಲ ಗುರತಿಸಲಾದ ಸತಸ ದ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಜಜ್ಞಾ ನವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ ನಿಣರ್ಯರ
ಸಭರನುನ ನಡೆಸಬೇಕ. ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರನುನ 15 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ಕರೆರಬೇಕ, MDE
ಮೂಲಕ ದೂರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ಸಲಲ ಸದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಮೂಲಕ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರನುನ ನಡೆಸುವ ತನಕ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುವುದಿಲಲ. ಸಭ:
1. ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಪರವಾಗ ನಿಧಾರ್ಯರ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವ ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ
ಪದ್ರ ತಿನಿಧಗಳನುನ ಸೇರಿಸಬೇಕ; ಮತಕ್ತಿ
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2. ನಿವೀವು ವಕವೀಲರಡನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಹರತ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ವಕವೀಲರನುನ ಸೇರಿಸಬಾರದ.
ಸಭಗ ಹಾಜರಾಗಲ IEP ತಂಡದ ಸೂಕಕ್ತಿ ಸದಸಸ ರನುನ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಧರ್ಯರಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಸಭರ ಉದದ್ದ ವೀಶ ನಿಮರ ನಿಶಿಚ್ಚ ತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನ ಕರಿತ ಮತಕ್ತಿ ದೂರ ಆಧಾರದ ಮೂಲಗಳನುನ
ಚಚಿರ್ಯಸಲ, ಇದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಗ ವಿವಾದವನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಅವಕಾಶವಿರತಕ್ತಿ ದ.
ನಿಣರ್ಯರ ಸಭಯ ಅಗತಸ ವಿರವುದಿಲಲ :
1. ಸಭ ಬಿಟಕ ಕೊಡಲ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಬರವಣಿಗರಲಲ ಒಪುಪ್ಪಿ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ; ಅಥವಾ
2. ಶಿರವೀನಮ, ಮಧಸ ವತಿರ್ಯ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ
Mediationa ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಬಳಸಲ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಾ.
ನಿಣರರ ಅವಧಿ
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗ (ನಿಣರ್ಯರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ
ಸಮರದಲಲ ) ನಿಮರ ತೃಪಕ್ತಿ ಗ ಕಾರಣವಾದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸದಿದದ್ದ ಲಲ , ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಸಂಭವಿಸಬಹುದ.
ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ-ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ನಿವೀಡುವ 45-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ
ನಿಣರ್ಯರ ಅವಧರ ಮಕಾಕ್ತಿ ರದಲಲ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುತಕ್ತಿ ದ, 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ನಿಣರ್ಯರ ಅವಧಗ
ಮಾಡಿದ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗ ಕೆಲವು ವಿನಯಿತಿಗಳಿವೆ, ಕೆಳಗ ವಿವರಿಸದಂತೆ.
ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಎರಡ ನಿಣರ್ಯರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಬಿಟಕ ಕೊಡಲ ಅಥವಾ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ
ಬಳಸಲ ಒಪಪ್ಪಿ ದರಾ ಹರತ, ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರಲಲ ಭಾಗವಹಿಸಲ ನಿಮರ ವೈಫಲಸ ವನುನ ನಿವೀವು
ಸಭರಲಲ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವವರೆಗ ನಿಣರ್ಯರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಸಮರಸೂಚಿಗಳನುನ
ವಿಳಂಬಗಳಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಸಮಂಜಸವಾದ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳನುನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳನುನ ದಾಖಲಸದಲಲ ,
ಜಲೆಲ ರ ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರಲಲ ನಿಮರ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವಿಕೆರನುನ ಪಡೆರಲ ಸಧಸ ವಾಗದಿದದ್ದ ರೆ, ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ಯ 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ನಿಣರ್ಯರದ ಅವಧರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಸ ದಲಲ , ನಿಮರ ಕಾರಣವನುನ ALJ
ವಜಗಳಿಸುವಂತೆ ಕೊವೀರಬಹುದಾದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ. ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುನ
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಸಮರ ಮತಕ್ತಿ ಸಸ್ಥ ಳಕೆಕ ಪರಸಪ್ಪಿ ರ ಒಪಪ್ಪಿ ಗ ನಿವೀಡುವ ಪದ್ರ ರತನ ದ ದಾಖಲೆರನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ, ಉದಾಹರಣೆಗ:
1. ಮಾಡಿದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಥವಾ ಪದ್ರ ರತನ ಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಆ
ಕರೆಗಳ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳ;
2. ಪತದ್ರ ವಸ ವಹಾರದ ನಕಲಗಳ ನಿಮಗ ಮತಕ್ತಿ ಯಾವುದ ಪದ್ರ ತಿಕದ್ರ ಯಗಳನುನ ಕಳಹಿಸಲಾಗದ;
ಮತಕ್ತಿ
3. ನಿಮರ ಮನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸಸ್ಥ ಳ ಮತಕ್ತಿ ಭೇಟಿಗಳ ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳಿಗ ಮಾಡಿದ ಭೇಟಿಗಳ
ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ.
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ನಿಮರ ಜಲೆಲ ರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸದ 15 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ
ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರನುನ ಹಿಡಿದಿಡಲ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರಲಲ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ಲ
ವಿಫಲವಾದರೆ, 45-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ಡೇ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಆದಶಿಸಲ ನಿವೀವು ALJ ಅನುನ ಕೇಳಬಹುದ.
30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ಡೇ ನಿಣರ್ಯರ ಅವಧಗ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಾಣಿಕೆಗಳ
ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರನುನ ಬಿಟಕ ಕೊಡಲ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಬರವಣಿಗರಲಲ ಒಪಪ್ಪಿ ದರೆ,
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ 45-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ಡೇ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದಿನ ದಿನ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರ ಪಾದ್ರ ರಂಭದ ನಂತರ ಮತಕ್ತಿ 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ನಿಣರ್ಯರದ
ಅವಧರ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಸ ದ ಮೊದಲ, ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಯಾವುದ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವು ಸಧಸ ವಿಲಲ
ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಬರೆಯವಲಲ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ, 45 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನದ ಸಮರವು ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗ
ಮರದಿನ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ನಿಣರ್ಯರದ ಅವಧರ ಕೊನರಲಲ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಬಳಸಲ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ, ಎರಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವನುನ ತಲಪುವವರೆಗ
ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಸಲ ಬರಹದಲಲ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ಬಹುದ. ಹೇಗಾದರೂ, ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ರ ನಂತರ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂಪಡೆಯವ ವೇಳ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ 45
ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ ಮರದಿನ ಪಾದ್ರ ರಂಭವಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಬರೆದ ವಸಾಹತ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ
ವಿವಾದಕೆಕ ನಿಣರ್ಯರವು ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರಲಲ ತಲಪದರೆ, ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ
ಕಾನೂನತರ ಕವಾಗ ಬಂಧಸುವ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದಕೆಕ ಪದ್ರ ವೇಶಿಸಬೇಕ:
1. ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರನುನ ಬಂಧಸುವ ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ
ಪದ್ರ ತಿನಿಧಯಾಗ ಸಹಿ ಹಾಕರವಿರಿ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಸಮಥರ್ಯ ನಸ ರವಾಸ ಪಕ್ತಿ ರ ಯಾವುದ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರದಲಲ (ಈ ರಿವೀತಿರ ಪದ್ರ ಕರಣವನುನ
ಕೇಳಲ ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರ) ಅಥವಾ ಯನೈರಡ ಸಕ ವೀಟಬ ಜಲಾಲ
ನಸ ಯಾಲರದಲಲ ಕಾರರ್ಯಗತಗಳಿಸಬಹುದಾಗದ.
ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಮರರ ಅವಧಿ
ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವರ್ಟ್ಮೆಂದನುನ
ಪದ್ರ ವೇಶಿಸದರೆ, ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಈ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷವು (ನಿವೀವು ಅಥವಾ
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ) 3 ವಸ ವಹಾರ ದಿನಗಳೊಳಗ ಒಪಪ್ಪಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದವನುನ ನಿರಥರ್ಯಕಗಳಿಸಬಹುದ.
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ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ
ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆ
34 CFR §300.511
ಸಾಮಾನನ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ ಸಲಲ ಸದಾಗ, ನಿವೀವು ಅಥವಾ ವಿವಾದದಲಲ ತಡಗರವ ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ಗಳ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು ಮತಕ್ತಿ ನಿಣರ್ಯರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ವಿವರಿಸಲಾದ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸ, ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆಗ ಅವಕಾಶವನುನ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ.
ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಆರಳತ ಕಾನೂನ ನನ ಯಾಧಿಸ್ಟೇಶರು
ಕನಿಷಷ್ಠ , ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ALJ:
1. MDE ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆರಲಲ ತಡಗರವ ಶಾಲೆ ಜಲೆಲ ರ
ನೌಕರರಾಗರಬಾರದ. ಹೇಗಾದರೂ, ಒಬಬ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಯ ಕೇವಲ ಸಂಸಸ್ಥ ರ ನೌಕರನಏಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ
ಅವನು / ಅವಳ ALJ ಆಗ ಸೇವೆ ಸಲಲ ಸಲ ಏಜೆನಿಬ ಗ ಪಾವತಿಸುತಾಕ್ತಿ ನ;
2. ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ವಸುಕ್ತಿ ನಿಷಷ್ಠ ತೆರನುನ ಘರರ್ಯಸುವ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕ ಅಥವಾ ವೃತಿಕ್ತಿ ಪರ ಆಸಕಕ್ತಿ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬಾರದ;
3. IDEA ರ ನಿಬಂಧನಗಳ ಮತಕ್ತಿ IDEA ಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಫೆಡರಲ ಮತಕ್ತಿ ರಾಜಸ ನಿರಮಗಳ,
ಫೆಡರಲ ಮತಕ್ತಿ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರಗಳಿರ್ಟ್ಮೆಂದ IDEA ರ ಕಾನೂನು ವಾಸ ಖಾಸ ನಗಳ; ಮತಕ್ತಿ
4. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲ ಜಜ್ಞಾ ನ ಮತಕ್ತಿ ಸಮಥಸ ರ್ಯವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ, ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ
ಮಾಡಲ ಮತಕ್ತಿ ಬರೆರಲ, ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ, ಪದ್ರ ಮಾಣಿತ ಕಾನೂನು ಅಭಾಸ ಸದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ
ಸಮಂಜಸವಾಗರಬೇಕ.

ALJ ಗಳ ವಕವೀಲರಾದ ರಾಜಸ ವಗವೀರ್ಯಕರಣ ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ನೌಕರರ ಮತಕ್ತಿ ಆಡಳಿತಾತರ ಕ
ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿರಮಗಳ ರಾಜಸ ಕಚೇರಿ [State Office of Administrative Hearings and
Rules (SOAHR)]. MDE (SOAHR ಮೂಲಕ) ALJ ಗಳಂತೆ ಕಾರರ್ಯನಿವರ್ಯಹಿಸುವ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ ಅಹರ್ಯತೆಗಳ
ಹೇಳಿಕೆರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಟಿಕ ರನುನ ಇರಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ವಿಷರ
ಕಾರಣವಾದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸುವ ಪಕ್ಷವು (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ) ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ಸಮಸಸ ಗಳನುನ ಹೆಚಿಚ್ಚ ಸುವುದಿಲಲ , ಅದ ಇತರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ಒಪಪ್ಪಿ ದ
ಹರತ, ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ಸಂಬಂಧಸದ ದೂರಗಳಲಲ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ .
ವಿಚಾರಣೆರನನ ಕೊಸ್ಟೇರುವುದಕಕ ಟೈಮಲ ಮ್ಲೈನ
ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಬಗರ ತಿಳಿದಿರವ ಅಥವಾ ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ
ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕದ (2) ವಷರ್ಯಗಳೊಳಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ದೂರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ದೂರ ನಿವೀಡಬೇಕ.
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ಟೈಮಲ ಮ್ಲೈನರ ವಿನಯಿತಗಳ
ನಿವೀವು ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನುನ ಸಲಲ ಸಲ ಸಧಸ ವಾಗದಿದದ್ದ ರೆ ಮೇಲನ ಟೈಮಲ ಬ್ಸೈನ ನಿಮಗ
ಅನಸ ಯಿಸುವುದಿಲಲ :
1. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ದೂರಿನಲಲ ಏನಗುತಿಕ್ತಿ ದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಸಮಸಸ ರನುನ ಅಥವಾ
ಸಮಸಸ ರನುನ ಪರಿಹರಿಸದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಾಗ ತಪಾಪ್ಪಿ ಗ ಪದ್ರ ತಿನಿಧಸಲಾಗದ; ಅಥವಾ
2. ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮಿರ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ, ಇದ ನಿಮಗ IDEA ರ ಭಾಗ B
ಅಥವಾ ಭಾಗ C ಅಡಿರಲಲ ನಿವೀಡಬೇಕಾಗದ.

ಕೇಳವ ಹಕಕ ಗಳ
34 CFR §300.512
ಸಮಾನಸ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಯಾವುದ ವಿಭಾಗ (ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ
ವಿಚಾರಣೆರನೂನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ) ಈ ಕೆಳಗನ ಹಕಕ ನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ:
1. ವಕವೀಲರ ಮತಕ್ತಿ /ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಜಜ್ಞಾ ನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಗಳ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ
ಸಲಹೆ ನಿವೀಡಬೇಕ ಅಥವಾ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಮಕಕ ಳ ಸಮಸಸ ಗಳ ಬಗರ ತರಬೇತಿ;
2. ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ಪುರಾವೆಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಮಖಾಮಖಿ, ಅಡಲ -ಪರಿವೀಕೆಕ , ಮತಕ್ತಿ ಸಕಕ ಗಳ ಹಾಜರಾಗಲ
ಒತಾಕ್ತಿ ಯಿಸಬೇಕ;
3. ವಿಚಾರಣೆರ ಮೊದಲ ಕನಿಷಕ ಪಕ್ಷ (5) ದಿನಗಳ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚ ಆ ಪಕ್ಷಕೆಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ
ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ಯಾವುದ ಪುರಾವೆಗಳ ಪರಿಚರವನುನ ನಿಷೇಧಸಲಾಗದ;
4. ಲಖಿತವನುನ ಪಡೆದಕೊಳಿಳ್ಳ , ಅಥವಾ, ನಿಮರ ಆಯಕ ರನುನ , ಎಲೆಕಾಕ ಸನಿಕ್, ಶಬದ್ದ ಕಾಕ ಗ ಶಬದ್ದ ದ
ವಿಚಾರಣೆರ ದಾಖಲೆರನುನ ಪಡೆದಕೊಳಿಳ್ಳ ; ಮತಕ್ತಿ
5. ಲಖಿತವನುನ ಪಡೆದಕೊಳಿಳ್ಳ , ಅಥವಾ, ನಿಮರ ಆಯಕ ರಲಲ , ಸತಸ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳ
ವಿದಸ ನರ ನ ಶವೀಧನಗಳ.
ಮಾಹಿತರ ಹೆಚಚ ವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚ ಕನಿಷಕ ಐದ ವಾಸ ವಹಾರಿಕ ದಿನಗಳ, ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ಯ ಪದ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕ, ಆ ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪೂಣರ್ಯಗಳಳ್ಳ ವ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ವಿಚಾರಣೆರ ಬಳಕೆರನುನ ಬಳಸಲ
ಉದದ್ದ ವೀಶಿಸರವ ಆ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಗಳನುನ ಆಧರಿಸ ಶಿಫಾರಸುಗಳ.
ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಪಪ್ಪಿ ಗಯಿಲಲ ದ ವಿಚಾರಣೆರ ಸಮರದಲಲ ಸಂಬಂಧಸದ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಅಥವಾ
ಶಿಫಾರಸುಗಳನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಗತಸ ವನುನ ಅನುಸರಿಸಲ ವಿಫಲವಾದ ಯಾವುದ
ಪಕ್ಷವನುನ ALJ ತಡೆಗಟಕ ಬಹುದ.
ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಲ ಪಸ್ಟೇಷಕರ ಹಕಕ ಗಳ
ನಿಮಗ ಈ ಹಕಕ ನುನ ನಿವೀಡಬೇಕ:
1. ನಿಮರ ಮಗು ಹಾಜರಿರಬೇಕ:
ಮಿಚಿಗನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ, ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಚೇರಿ
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2. ವಿಚಾರಣೆರನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕರಿಗ ತೆರೆಯಿರಿ; ಮತಕ್ತಿ
3. ವಿಚಾರಣೆರ ದಾಖಲೆರನುನ , ಯಾವುದ ವೆಚಚ್ಚ ದಲಲ ನಿಮಗ ಒದಗಸಲಾದ ಸತಸ ಮತಕ್ತಿ
ನಿಧಾರ್ಯರಗಳ ಶವೀಧನಗಳ.

ಕೇಳವ ನಿಧಾರರಗಳ
34 CFR §300.513
ಆರಳತ ಕಾನೂನ ನನ ಯಾಧಿಸ್ಟೇಶರ ನಿಧಾರರ
ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ FAPE ದರೆತಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬುದನುನ ಕರಿತ ALJ ನಿಧಾರ್ಯರವು ಸಬಾಬ ಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಟಿವ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕ.
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನರನುನ ಆರವೀಪಸರವ ವಿಷರಗಳಲಲ , ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ
ಅಸಮಪರ್ಯಕತೆಗಳ ಮಾತದ್ರ ನಿಮರ ಮಗು FAPE ಅನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಲಲ ವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾಣಬಹುದ:
1. FAPE ಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಹಕಕ ನುನ ತಡೆಗಟಕ ಲಾಗದ;
2. ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ FAPE ಒದಗಸುವ ಬಗರ ನಿಧಾರ್ಯರ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರಲಲ
ಭಾಗವಹಿಸಲ ನಿಮರ ಅವಕಾಶವನುನ ಗಮನಹರ್ಯವಾಗ ಅಡಿಲ ಪಡಿಸುವುದಿಲಲ; ಅಥವಾ
3. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲಾಭದ ಅಭಾವವನುನ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡಿದ.
ನಿಮಾರಣ ಷರತಕ್ತಿ

IDEA ರ ಭಾಗ B (34 CFR §§300.500 ರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ 300.536) ಅಡಿರಲಲ ಫೆಡರಲ ಕಾಯದ್ದ ಗಳ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ ವಿಭಾಗದಲಲ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸಲ ಶಾಲೆರ
ಜಲೆಲ ರನುನ ಆದಶಿಸುವಂತೆ ALJ ಅನುನ ತಡೆಗಟಕ ಲ ಮೇಲನ ವಿವರಣೆರನುನ ಯಾವುದೂ
ವಾಸ ಖಾಸ ನಿಸಬಾರದ.
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಪದ್ರ ತೆನ ಸ್ಟೇಕ ವಿನಂತರನನ

IDEA ರ ಭಾಗ B (34 CFR §§300.500 ರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ 300.536) ಅಡಿರಲಲ ಫೆಡರಲ ನಿಬಂಧನಗಳ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳ ವಿಭಾಗದಲಲ ಯಾವುದನೂನ ನಿವೀವು ಈಗಾಗಲ ಸಲಲ ಸದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ ಪದ್ರ ತೆಸ ವೀಕವಾಗ ತೆಗದಹಾಕವುದನುನ ತಡೆಗಟಕ ಲ ನಿಮರ ನುನ
ತಡೆಗಟಕ ಬಹುದ.
ಸಲಹಾ ಸಮಿತ ಮತಕ್ತಿ ಸಾವರಜನಿಕರಗ ಸಂಶಸ್ಟೇಧನಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರರ

MDE ಯಾವುದ ವೈರಕಕ್ತಿ ಕವಾಗ ಗುರತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ಅಳಿಸದ ನಂತರ, ಮಾಡಬೇಕ:
1. ರಾಜಸ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರಲಲ
ಸಂಶವೀಧನಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ ಒದಗಸ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಆ ಸಂಶವೀಧನಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕರಿಗ ಲಭಸ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
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ಮೇಲರ ನವಿ
ನಿಧಾರರದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಮತೆ; ಮನವಿರನನ ; ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ವಿಮರರ
34 CFR §300.514
ವಿಚಾರಣೆರ ನಿಧಾರರದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಮತೆ
ಕೆಳಗನ ವಿವರಿಸದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆರ (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ) ಒಳಗಳಳ್ಳ ವ ಯಾವುದ ಪಕ್ಷವು
ನಗರಿಕ ಕದ್ರ ಯರನುನ ತರವ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಳ ಬಹುದ
ಹರತಪಡಿಸ, ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ (ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ವಿಚಾರಣೆರನೂನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ) ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ನಿಧಾರ್ಯರವು ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮವಾಗರತಕ್ತಿ ದ.

ಟೈಮಲ ಮ್ಲೈನರ ಳ ಮತಕ್ತಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಅನಕೂಲ
34 CFR §300.515

ನಿಣರ್ಯರ ಸಭಗಳಿಗ 30-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ಅವಧ ಅವಧರ ಮಕಾಕ್ತಿ ರದ ನಂತರ 45 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್
ದಿನಗಳಿಗರ್ಟ್ಮೆಂತಲ ನಂತರ, ಉಪ-ಶಿರವೀನಮ, ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿಸಲಾದ
ಕಾಲಾವಧರ ಮಕಾಕ್ತಿ ರದ ನಂತರ MDE 45 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ನಂತರದ ನಂತರ 30ಕಾನ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂರರ-ದನದ ನಿಣರರ ಅವಧಿಗ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಾಣಿಕಗಳ:
1. ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ತಲಪಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಈ ನಿಧಾರ್ಯರದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ತಿರನುನ ಪದ್ರ ತಿಯಬಬ ಪಕ್ಷಗಳಿಗ ಮೇಲ ಕಳಹಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ALJ ಎರಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೊವೀರಿಕೆರ ಮೇರೆಗ ವಿವರಿಸಲಾದ 45-ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್-ದಿನದ ಸಮರದ
ಅವಧರ ಮಿವೀರಿದ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ವಿಸಕ್ತಿ ರಣೆಗಳನುನ ನಿವೀಡಬಹುದ.
ಪದ್ರ ತಿಯರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆರನೂನ ನಿವೀವು ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಮಂಜಸವಾಗ ಅನುಕಲಕರವಾದ
ಸಮರ ಮತಕ್ತಿ ಸಸ್ಥ ಳದಲಲ ನಡೆಸಬೇಕ.

ಸವಿಲ ಕದ್ರ ಯಗಳ, ಆ ಕದ್ರ ಮಗಳನನ ಫೈಲ ಮಾರಲ ಸಮರ ಅವಧಿ ಸೇರದಂತೆ
34 CFR §300.516
ಸಾಮಾನನ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ (ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ವಿಚಾರಣೆರನೂನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ) ಆವಿಷಕ ರಗಳ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರಗಳನುನ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದ ಯಾವುದ ಪಕ್ಷವು (ನಿವೀವು
ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ) ವಿಷರದಲಲ ನಗರಿಕ ಕದ್ರ ಮವನುನ ತರಲ ಹಕಕ ದ. ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ವಿಚಾರಣೆ. ಈ ಕದ್ರ ಮವನುನ ಸಮಥರ್ಯ ನಸ ಯಾಧವೀಶದ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರದಲಲ (ಈ ರಿವೀತಿರ
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ಪದ್ರ ಕರಣವನುನ ಕೇಳಲ ಅಧಕಾರ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ರಾಜಸ ನಸ ಯಾಲರ) ಅಥವಾ ಯನೈರಡ ಸಕ ವೀಟಬ ನ
ಜಲಾಲ ನಸ ಯಾಲರದಲಲ ವಿವಾದದ ಮೊತಕ್ತಿ ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸದ ತರಬಹುದ.
ಸಮರ ಮಿತ
ಕದ್ರ ಯರನುನ ತರವ ಪಕ್ಷವು (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ) 90 ದಿನಗಳ ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳ ALJ ರ
ನಿಧಾರ್ಯರದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕವನುನ ನಗರಿಕ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಸಲಲ ಸಬೇಕ.
ಹೆಚಚ ವರ ಕಾರರವಿಧಾನಗಳ
ಯಾವುದ ನಗರಿಕ ಕದ್ರ ಮದಲಲ , ನಸ ಯಾಲರ:
1. ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ಪಡೆಯತಕ್ತಿ ದ;
2. ನಿಮರ ವಿನಂತಿರ ಮೇರೆಗ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಿನಂತಿರ ಮೇರೆಗ ಹೆಚಚ್ಚ ವರಿ
ಸಕ್ಷಸ ವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ; ಮತಕ್ತಿ
3. ಸಕಕ ಗಳ ಪೂವರ್ಯಭಾವಿಯಾಗ ಅದರ ನಿಧಾರ್ಯರ ಮತಕ್ತಿ ನಸ ಯಾಲರವು ಸೂಕಕ್ತಿ ವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ
ತಿವೀಮಾರ್ಯನಿಸುವ ಪರಿಹಾರವನುನ ನಿವೀಡುತಕ್ತಿ ದ.
ಜಲೆಲ ರ ನನ ಯಾಲರ ವಾನ ಪಕ್ತಿ
ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯಕಕ್ತಿ ಸಂಸಸ್ಥ ನದ ಜಲಾಲ ನಸ ಯಾಲರವು ವಿವಾದದ ಮೊತಕ್ತಿ ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸದಯ

IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ತಂದ ಕದ್ರ ಮಗಳನುನ ನಿಯಂತಿದ್ರ ಸುವ ಅಧಕಾರವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ.
ನಿಮಾರಣದ ನಿರಮ

IDEA ರ ಭಾಗ B ರಲಲ ಏನೂ ಹಕಕ ಗಳ, ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ, ಮತಕ್ತಿ ಯನೈರಡ ಸಕ ವೀಟಬ
ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿರಲಲ ಲಭಸ ವಿರವ ಪರಿಹಾರಗಳ, 1990 ರ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗತೆಗಳ ಅಮರಿಕ[Americans
with Disabilities Act of 1990], 1973 ರ ಪುನವರ್ಯಸತಿ ಕಾಯಿದ ಶಿವೀರರ್ಯಕೆ[Rehabilitation Act 1973]
(Article 504), ಅಥವಾ ಇತರ ಫೆಡರಲ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಮಕಕ ಳ ಹಕಕ ಗಳನುನ ರಕಕ ಸುತಕ್ತಿ ವೆ,
ಹರತಪಡಿಸ ಈ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿರಲಲ ಸವಿಲ ಕದ್ರ ಮವನುನ ಸಲಲ ಸುವ ಮೊದಲ ಪರಿಹಾರ
ಪಡೆಯವಲಲ IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಪಕ್ಷವು ಕದ್ರ ಮ ಕೈಗರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದ ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಧಾನಗಳ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಟಕ ಕೆಕ ದಣಿರದ ಮಾಡಬೇಕ. ಇದರಥರ್ಯ ನಿವೀವು ಇತರ ನಿರಮಗಳ
ಅಡಿರಲಲ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬಹುದ, ಅದ IDEA ರ ಅಡಿರಲಲ ಲಭಸ ವಿರವವರ ಜೊತೆ
ಅತಿಕದ್ರ ಮಿಸುತಕ್ತಿ ದ, ಆದರೆ ಸಮಾನಸ ವಾಗ, ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿರಲಲ ಪರಿಹಾರವನುನ
ಪಡೆಯವುದ, ನಸ ಯಾಲರಕೆಕ ನೇರವಾಗ ಹವೀಗುವ ಮನನ ನಿವೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಲಭಸ ವಿರವ
ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ IDEA (ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರ, ರೆಸಲಸ ಶನ ಸಭ ಮತಕ್ತಿ
ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ವಿಧಾನಗಳ) ಅಡಿರಲಲ ಬಳಸಬೇಕ.
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ವಕಸ್ಟೇಲರ ಶುಲಕ
34 CFR §300.517
ಸಾಮಾನನ

IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ಯಾವುದ ಕದ್ರ ಮ ಅಥವಾ ಕದ್ರ ಮ ಕೈಗಳಳ್ಳ ವಲಲ , ನಿವೀವು ಮೇಲಗ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಸ ಯಾಲರವು ತನನ ವಿವೇಚನರಲಲ , ನಿಮಗ ವೆಚಚ್ಚ ಗಳ ಭಾಗವಾಗ ನಸ ಯವೀಚಿತ
ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ವನುನ ನಿವೀಡಬಹುದ.
IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ತರಲಾದ ಯಾವುದ ಕದ್ರ ಮ ಅಥವಾ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಕೆ, ನಸ ಯಾಲರವು
ತನನ ವಿವೇಚನರಲಲ , ಪದ್ರ ಚಲತದಲಲ ರವ ರಾಜಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವೆಚಚ್ಚ ಗಳ
ಭಾಗವಾಗ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ವನುನ ನಿವೀಡಬಹುದ, ಅಥವಾ ನಿಮರ ವಕವೀಲರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ವಕವೀಲರ: (a) ನಸ ಯಾಲರವು ದೂರ ಅಥವಾ ನಸ ಯಾಲರ ಪದ್ರ ಕರಣವನುನ
ಸಲಲ ಸದ, ನಸ ಯಾಲರವು ನಿಷಪ್ಪಿ ಸಯವೀಜಕ, ಅವಿವೇಕದ ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾರವಿಲಲ ದ; ಅಥವಾ (b)
ನಸ ರಸಮರ ತ ಸಪ್ಪಿ ಷಕ ವಾಗ ನಿಷಪ್ಪಿ ಸಯವೀಜಕವಾದ, ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಅಥವಾ ಅಡಿಪಾರವಿಲಲ ದ
ನಂತರ ಕಾನೂನುಬದದ ವಾಗ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವುದ;
IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ತಂದ ಯಾವುದ ಕದ್ರ ಯರಲಲ ಅಥವಾ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಯವಲಲ ,
ನಸ ಯಾಲರವು ತನನ ವಿವೇಚನರಲಲ , ನಿವೀವು ಅಥವಾ ನಿಮರ ವಕವೀಲರ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಅಸಕ್ತಿ ತಸ ದಲಲ ರವ ರಾಜಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸಸ್ಥ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವೆಚಚ್ಚ ಗಳ ಭಾಗವಾಗ ಸಮಂಜಸವಾದ
ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ವನುನ ನಿವೀಡಬಹುದ, ಕರಕಳ, ಅನಗತಸ ವಿಳಂಬವನುನ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡುವ ಅಥವಾ
ಅನಗತಸ ವಾಗ ಕದ್ರ ಯರ ವೆಚಚ್ಚ ವನುನ ಹೆಚಿಚ್ಚ ಸುವ ಅಥವಾ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಸುವಂತಹ ಯಾವುದ ಅನುಚಿತ
ಉದದ್ದ ವೀಶಕಾಕ ಗ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರ ಅಥವಾ ನಂತರ ನಸ ಯಾಲರ ಪದ್ರ ಕರಣಕೆಕ
ನಿಮರ ವಿನಂತಿರನುನ ನಿವೀಡುತಕ್ತಿ ದ.
ಶುಲಕ ಪದ್ರ ಶಸಕ್ತಿ
ನಸ ಯಾಲರವು ನಸ ಯವೀಚಿತ ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ಗಳ ಈ ಕೆಳಗನಂತಿವೆ:
1. ಶುಲಕ ಗಳ ಒದಗಸದ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟಕ ಮತಕ್ತಿ ಗುಣಮಟಕ ಕಾಕ ಗ ಕದ್ರ ಮ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ
ಹುಟಿಕ ಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವ ಸಮದಾರದಲಲ ಚಾಲಕ್ತಿ ರಲಲ ರವ ದರಗಳನುನ ಆಧರಿಸರಬೇಕ.
ನಿವೀಡಲಾದ ಶುಲಕ ವನುನ ಲೆಕಾಕ ಚಾರ ಮಾಡಲ ಯಾವುದ ಬವೀನಸ ಅಥವಾ ಗುಣಕವನುನ
ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಲ .
2. ಶುಲಕ ಗಳ ನಿವೀಡಲಾಗುವುದಿಲಲ ಮತಕ್ತಿ ಯಾವುದ ಕದ್ರ ಮದಲಲ ಸಂಬಂಧತ ವೆಚಚ್ಚ ಗಳನುನ
ಮರಪಾವತಿಸಬಾರದ ಅಥವಾ IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ
ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವಂತಿಲಲ ವಾದರೆ ನಿಮಗ ಪರಿಹಾರದ ಲಖಿತ ಕೊಡುಗರನುನ ಅನುಸರಿಸ:
a. ನಗರಿಕ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ಫೆಡರಲ ನಿರಮಗಳ ರೂಲ 68 ಸೂಚಿಸದ
ಸಮರದಳಗ ಈ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪವನುನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ವಿಚಾರಣೆರ ಸಂದಭರ್ಯದಲಲ , ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವುದಕೆಕ 10 ಕಕ ಹೆಚಚ್ಚ ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್
ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಯಾವುದ ಸಮರದಲಲ ನಿವೀಡಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ;
b. 10 ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ಈ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪವನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಾಗಲಲ ; ಮತಕ್ತಿ
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c. ನಸ ಯಾಲರ ಅಥವಾ ಕಂಡುಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡ ಪದ್ರ ಕಾರ, ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮವಾಗ ನಿಮಿರ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಡೆದ
ಪರಿಹಾರವು ನಿಮಗ ನಲೆಸುವಿಕೆರ ಕೊಡುಗ ಹೆಚಚ್ಚ ಅನುಕಲಕರವಾಗಲಲ .
ಈ ನಿಬರ್ಯರ್ಟ್ಮೆಂಧಗಳ ನಡುವೆಯ, ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ವೆಚಚ್ಚ ಗಳ ಪದ್ರ ಶಸಕ್ತಿ ನಿವೀವು
ಮೇಲಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ವಸಹತ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪವನುನ ತಿರಸಕ ರಿಸುವಲಲ
ಸಮಥರ್ಯನಿವೀರವಾಗದಿದ್ದ ವೀರಿ.
3. ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೊವೀಟರ್ಯ ಕದ್ರ ಯರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ಸಭ ನಡೆರದಿದದ್ದ ರೆ

IEP ತಂಡದ ಯಾವುದ ಸಭಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಶುಲಕ ಗಳ ನಿವೀಡಲಾಗುವುದಿಲಲ .
4. ಶಿರವೀನಮ, ಮಧಸ ವತಿರ್ಯ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ಮಧನ ಸಸ್ಥ ಕಗಾಗ ಶುಲಕ ವನುನ
ನಿವೀಡಲಾಗುವುದಿಲಲ .
5. ಶಿರವೀನಮ, ನಿಣರ್ಯರ ಸಭರ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಣರರ ಸಭಯ,
ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ವಿಚಾರಣೆರ ಪರಿಣಾಮವಾಗ ಸಭರನುನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲ , ಅಥವಾ
ನಸ ಯಾಲರದ ಕದ್ರ ಮ, ಮತಕ್ತಿ ಈ ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ದ ನಿಬಂಧನಗಳ ಉದದ್ದ ವೀಶಗಳಿಗಾಗ
ಆಡಳಿತಾತರ ಕ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನಸ ಯಾಲರದ ಕದ್ರ ಮವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ .
ಈ ನಸ ಯಾಲರವು IDEA ರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ನಿವೀಡಲಾದ ವಕವೀಲರ ಶುಲಕ ದ ಮೊತಕ್ತಿ ವನುನ
ಸೂಕಕ್ತಿ ವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತಕ್ತಿ ದ, ನಸ ಯಾಲರವು ಅದನುನ ಕಂಡುಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ:
1. ನಿವೀವು ಅಥವಾ ನಿಮರ ವಕವೀಲರ ಕದ್ರ ಯರ ಅಥವಾ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವ ಸಮರದಲಲ ,
ವಿವಾದದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ ನಿಣರ್ಯರವನುನ ಅಸಮಂಜಸವಾಗ ತಡಮಾಡಿದಾದ್ದ ರೆ;
2. ನಸ ರವಾದಿಗಳ ಶುಲಕ ದ ಮೊತಕ್ತಿ ವು ಅನಸ ರವಾಗ ನಿವೀಡಲಾಗದ ಅಧಕಾರವನುನ ನಿವೀಡಿದ,
ಸಮಂಜಸವಾಗ ಸಮಾನ ಕೌಶಲಸ , ಖಾಸ ತಿ ಮತಕ್ತಿ ಅನುಭವದ ವಕವೀಲರ ಇದ ರಿವೀತಿರ
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗ ಸಮದಾರದಲಲ ಚಾಲಕ್ತಿ ರಲಲ ರವ ಗಂರರ ದರವನುನ ಮಿವೀರಿದ.
3. ಸಮರ ಮತಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸದ ಸಮರವು ಕದ್ರ ಯರ ಸಸ ಭಾವ ಅಥವಾ
ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವಿಕೆರನುನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದ ವಿಪರಿವೀತವಾಗದ; ಅಥವಾ
4. ನಿವೀವು ಪದ್ರ ತಿನಿಧಸುವ ವಕವೀಲರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಶಿರವೀನಮರ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದಂತೆ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿನಂತಿರ ಸೂಚನಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿರನುನ ನಿವೀಡಲಲಲ , ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು.
ಹೇಗಾದರೂ, ನಸ ಯಾಲರವು ರಾಜಸ ದ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಕದ್ರ ಮಬದದ ವಾಗ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮ
ತಿವೀಮಾರ್ಯನವನುನ ತಡವಾಗ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಸ ಯಾಲರವು ಕಂಡುಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ ಶುಲಕ ವನುನ
ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಾರದ ಅಥವಾ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಯವುದ ಅಥವಾ IDEA ರ ಭಾಗ B ರ
ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರದ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿರಲಲ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನ ಸಂಭವಿಸದ.
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ಕಾರರವಿಧಾನಗಳ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಮಕಕ ಳನನ ಶಿಸುಕ್ತಿ ಗೊಳಸುವಾಗ
ಸೂಕ ಲ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಾದ್ರ ಧಿಕಾರ
34 CFR §300.530
ಕೇಸ-ಬ-ಕೇಸ ನಿಣರರ
ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ ಕೇಸ-ಬ-ಕೇಸ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದ ವಿಶಿಷಕ ಸಂದಭರ್ಯಗಳನುನ
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಉದಸ ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಿಸುಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಸದ ಕೆಳಗನ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳಿಗ
ಅನುಗುಣವಾಗ ಮಾಡಿದ, ವಿದಾಸ ರರ್ಯ ವತರ್ಯನರ ಶಾಲೆರ ಕೊವೀಡ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿಗ ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾಗದ.
ಸಾಮಾನನ
ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗಗಳಿಲಲ ದ ಮಕಕ ಳಲಲ ಅವರ ಇರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಕದ್ರ ಮಗಳನುನ ಕೈಗಳಳ್ಳ ತಾಕ್ತಿ ರೆ, ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ
ಸತತವಾಗ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳ ಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತಲ ಹೆಚಿಚ್ಚ ನದಾಗರದಿದದ್ದ ರೆ, ಮಗುವಿನಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿದಾಸ ರರ್ಯ
ನಡವಳಿಕೆರನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸುವ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯವನುನ ತೆಗದ ಹಾಕಬಹುದ.ಅಥವಾ ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ
ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯವೀಜನ, ಮತಕ್ತಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಟಿಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಮಾನತಗ ಅವರ
ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ಉದಸ ವೀಗ. ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ 10 ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತಲ ಹೆಚಿಚ್ಚ ನದಾಗಲಲ ದ ಮಗುವಿನ
ಹೆಚಚ್ಚ ವರಿ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಗಳನುನ ವಿಧಸಬಹುದ. ಅದ ಶಾಲೆರ ವಷರ್ಯದಲಲ ಪದ್ರ ತೆಸ ವೀಕ ತಪುಪ್ಪಿ
ಘಟನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ, ಆ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಉದಸ ವೀಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲಲ ದಯ
(ಕೆಳಗರವ ವಾನ ಖನ ನಕಾಕ ಗ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ತೆಗದುಹಾಕವಿಕಗಳ ಕಾರಣದರ್ಟ್ಮೆಂದಾಗ ಉದನ ಸ್ಟೇಗ
ಬದಲಾವಣೆರನನ ನವೀಡಿ)
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವನುನ ಅದ ಶಾಲೆರ ವಷರ್ಯದಲಲ ಒಟಕ 10 ಶಾಲಾ
ದನಗಳವರೆಗ ತನನ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ನಿಯವೀಜನಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕಲಾಗದ ಒಮರ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಆ
ಶಾಲೆರ ವಷರ್ಯದಲಲ ತೆಗದಹಾಕವ ಯಾವುದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಲ , ಉಪ-ಶಿರವೀನಮ, ಸೇವೆಗಳ
ಅಡಿರಲಲ ಕೆಳಗ ಬೇಕಾದ ಮಟಿಕ ಗ ಸೇವೆಗಳನನ ಒದಗಸುವುದ.
ಹೆಚಚ ವರ ಅಧಿಕಾರ
ವಿದಾಸ ರರ್ಯರ ನಿವೀತಿ ಸಂಹಿತೆರನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದ
ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ಯಾಗಲಲ (ಕೆಳಗ ನವೀಡಿ ಅಭಿವನ ಕಕ್ತಿ ನಿಣರರ)ಮತಕ್ತಿ ಉದಸ ವೀಗದ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಬದಲಾವಣೆಯ
10 ಶಾಲಾ ದನಗಳ ಸಲ, ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ ಆ ಮಗುವಿಗ ದೈಹಿಕ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳನುನ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ರಿವೀತಿಯಾಗ ಅನಸ ಯಿಸಬಹುದ ಮತಕ್ತಿ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ವಿಲಲ ದ ಮಕಕ ಳಿಗ ಅದ ಸಮರದಲಲ ಅವಧಗ
ಅನಸ ಯಿಸಬಹುದ, ಹರತಪಡಿಸ ಕೆಳಗನ ಮಕಕ ಳನುನ ಸೇವೆಗಳ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸರವಂತೆ ಆ
ಮಗುವಿಗ ಸೇವೆಗಳನನ ಒದಗಸಬೇಕ. ಮಗುವಿನ IEP ತಂಡ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗ ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ
ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಟಿಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಗರ ಳನುನ ನಿಧರ್ಯರಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
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ಸೇವೆಗಳ
ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ನಿಯವೀಜನಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿಗ
ಒದಗಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳನುನ ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ ವಸಸ್ಥ ರಲಲ ಒದಗಸಬಹುದ.
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಮಗುವಿನ ಸೇವೆಗಳನುನ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವಿಕಲತೆಗ ಮಾತದ್ರ ಒದಗಸಬೇಕಾದ
ಅಗತಸ ವಿರತಕ್ತಿ ದ, ಈ ಶಾಲೆರ ವಷರ್ಯದಲಲ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳ ಅರವಾ ಕಡಿಮ ಗ ತನನ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ
ಉದಸ ವೀಗದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಿಕ ದದ್ದ ರೆ ಅದ ರಿವೀತಿರಲಲ ತೆಗದಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಕ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗಗಳಿಲಲ ದ
ಮಗುವಿಗ ಸೇವೆಗಳನುನ ಒದಗಸುತಕ್ತಿ ದ. ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗ ತೆಗದಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಅಶಕಕ್ತಿ ರಲಲ ದ
ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳಿಗ ಮಿಚಿಗನನ ಅಗತಸ ವಿಲಲ .
ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಸಕಕ್ತಿ ಉದಸ ಗದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗು 10 ಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತಲ
ಹೆಚಿಚ ನ ಶಾಲೆಗಳ ದಿನಗಳ:
1. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸುವುದನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆಸ, ಮಗುವಿನ IEP ರಲಲ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಗುರಿಗಳನುನ ಪೂರೈಸಲ ಮಗುವಿಗ ಸಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠಸ ಕದ್ರ ಮದಲಲ
ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವುದನುನ ಸಕದ್ರ ರಗಳಿಸಲ, ಮತಕ್ತಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹಂತದಲಲ ಯ ಸಹ; ಮತಕ್ತಿ
2. ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ, ಕದ್ರ ಯಾತರ ಕ ವತರ್ಯನರ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ [Functional Behavioral assessment

(FBA)], ಮತಕ್ತಿ ನಡವಳಿಕೆರ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಸೇವೆಗಳ ಮತಕ್ತಿ ಮಾಪಾರ್ಯಡುಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸ,
ನಡವಳಿಕೆರ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನರನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ವಿನಸ ಸಗಳಿಸಲಾಗರವುದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅದ
ಮತೆಕ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲಲ .
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವನುನ ಅದ ಶಾಲಾ ವಷರ್ಯದಲಲ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳವರೆಗ
ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಪದ್ರ ಸಕಕ್ತಿ ಉದಸ ವೀಗದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕಲಾಗದ ಮತಕ್ತಿ ಪದ್ರ ಸಕಕ್ತಿ
ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಸತತವಾಗ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳವರೆಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ಮತಕ್ತಿ
ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಉದಸ ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲಲ ದಿದದ್ದ ರೆ (ಕೆಳಗನ ವಾಸ ಖಾಸ ನವನುನ ನವೀಡಿ) ನಂತರ
ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿ, ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕನಿಷಷ್ಠ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಮಾಲವೀಚನಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ, ಸಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣ
ಪಠಸ ಕದ್ರ ಮದಲಲ ಮಕಕ ಳನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಸಲ ಸಕದ್ರ ರಗಳಿಸಲ ಯಾವ ಸೇವೆಗಳ ವಾಸ ಪಕ್ತಿ ರನುನ
ನಿಧರ್ಯರಿಸಲ, ಆದರೂ ಮತಕ್ತಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಸ ವಸಸ್ಥ ರಲಲ , ಮತಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ IEP ರಲಲ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ
ಗುರಿಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವ ಕಡೆಗ ಪದ್ರ ಗತಿ ಸಧಸುವುದ.
ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಉದಸ ಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದದ್ದ ರೆ (ಕೆಳಗನ ವಾಸ ಖಾಸ ನವನುನ ನವೀಡಿ), ಮಗುವಿನ

IEP ತಂಡವು ಸಮಾನಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠಸ ಕದ್ರ ಮದಲಲ ಮಕಕ ಳನುನ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರಿಸಲ ಸಕದ್ರ ರಗಳಿಸಲ
ಸೂಕಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನುನ ನಿಧರ್ಯರಿಸುತಕ್ತಿ ದ, ಆದರೂ ಮತಕ್ತಿ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಟಿಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಗನ ಲಲ ಮತಕ್ತಿ ಗುರಿಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವ
ಕಡೆಗ ಪದ್ರ ಗತಿ ಸಧಸುವುದ ಮಗುವಿನ IEP ರಲಲ
ಅಭಿವನ ಕಕ್ತಿ ನಿಣರರ
ವಿದಾಸ ರರ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆರ ನಿರಮದ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನರ ಕಾರಣ ಮಗುವಿನ ಉದಸ ವೀಗವನುನ
ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದ ನಿಧಾರ್ಯರದ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳಲಲ ನಿಯವೀಜನರ
ಬದಲಾವಣೆರಲಲ ದ, ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ , ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ IEP ತಂಡದ ಸಂಬಂಧತ ಸದಸಸ ರ
(ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆರನುನ ಹರತಪಡಿಸ 10 ಶಾಲಾ ದನಗಳಲಲ ಪವೀಷಕರ ನಿಧರ್ಯರಿಸದಂತೆ ಮತಕ್ತಿ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ) ಮಗುವಿನ IEP ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳ ಕಡತದಲಲ ಎಲಲ ಸಂಬಂಧತ ಮಾಹಿತಿರನುನ
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ಪರಿಶಿವೀಲಸಬೇಕ, ಯಾವುದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವಲವೀಕನ, ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕರ ಒದಗಸದ ಯಾವುದ
ಸಂಬಂಧತ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲ:
1. ಪದ್ರ ರನ ರಲಲ ನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಗುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ನೇರ
ಮತಕ್ತಿ ಗಣನಿವೀರ ಸಂಬಂಧವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದದ್ದ ರೆ; ಅಥವಾ
2. ಮಗುವಿನ IEP ಅನುನ ಕಾರರ್ಯಗತಗಳಿಸಲ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಿಫಲತೆರ ನೇರ
ಫಲತಾರ್ಟ್ಮೆಂಶವೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಪದ್ರ ರನ ರಲಲ ನ ನಿವೀತಿ.
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ , ಪವೀಷಕರ, ಮತಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ IEP ತಂಡದ ಸಂಬಂಧತ ಸದಸಸ ರ ಆ ಪರಿಸಸ್ಥ ತಿಗಳಲಲ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದನುನ ಪೂರೈಸದಲಲ , ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದ ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಣರ್ಯಯಿಸಬೇಕ.
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ , ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಐಇಪ ತಂಡದ ಸಂಬಂಧತ ಸದಸಸ ರ ಪದ್ರ ಶಿನ ಸದಾಗ, IEP
ಅನುನ ಕಾರರ್ಯಗತಗಳಿಸಲ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ವಿಫಲತೆರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ,
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಆ ಕೊರತೆರನುನ ಪರಿಹರಿಸಲ ತಕ್ಷಣ ಕದ್ರ ಮ ಕೈಗಳಳ್ಳ ಬೇಕ.
ನರವಳಕ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲನ ದ ಅಭಿವನ ಕಕ್ತಿ ಯಾಗತಕ್ತಿ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ , ಪವೀಷಕರ, ಮತಕ್ತಿ IEP ತಂಡದ ಸದಸಸ ರ ಈ ವತರ್ಯನರನುನ ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದ
ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ, IEP ತಂಡವು ಎರಡ ಮಾಡಬೇಕ:
1. ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ FBA ನಡೆಸದ ಹರತ ಉದಸ ವೀಗವನುನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗ ವತರ್ಯನಗ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ, ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಡೆಸುವುದ, ಮತಕ್ತಿ ಮಗುವಿಗ ವತರ್ಯನರ
ಹಸಕ್ತಿ ಕೆಕ ವೀಪದ ಯವೀಜನ [Behavioral Intervention Plan (BIP)] ಅನುನ ಜರಿಗಳಿಸುವುದ;
ಅಥವಾ
2. ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ BIP ಅನುನ ಈಗಾಗಲ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸದದ್ದ ರೆ, ಅನುನ ವಿಮಶಿರ್ಯಸ ಮತಕ್ತಿ ವತರ್ಯನರ ಬಗರ
ತಿಳಿಸಲ ಅಗತಸ ವಾದಂತೆ ಅದನುನ ಮಾಪರ್ಯಡಿಸ.
ಉಪ-ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ಕೆಳಗ ವಿವರಿಸದ ಹರತಪಡಿಸ, ವಿಶೇಷ ಸಂದಭರಗಳ, ಶಾಲಾ
ಜಲೆಲ ಯ ಮಕಕ ಳನುನ ಸಸ್ಥ ಳಾರ್ಟ್ಮೆಂತರಿಸುವುದನುನ ಹರತಪಡಿಸ ಮಗುವನುನ ತೆಗದ ಹಾಕಬೇಕ,
ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಜಲೆಲ ಯ ಭಾಗವಾಗ ಉದಸ ಗ ಬದಲಾವಣೆಗ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದಿದದ್ದ ರೆ BIP
ಮಾಪರ್ಯಡಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ವಿಶೇಷ ಸಂದಭರಗಳ
ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದ ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ಯಾಗರಲ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೇ, ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿ
ವಿದಾಸ ರರ್ಯರನುನ ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಟಿಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಗರ (ಮಗುವಿನ IEP ತಂಡದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಿಧರ್ಯರಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ) 45 ಶಾಲಾ ದಿನಗಳವರೆಗ ಮಗುವನುನ ತೆಗದಹಾಕಬಹುದ:
1. ಶಾಲೆಗ ಆಯಧವನುನ ಒಯಸ ವುದ ಅಥವಾ ಶಾಲೆರಲಲ ಯ ಆಯಧ ಇರವುದ, ಶಾಲೆರ
ಆವರಣದಲಲ , ಅಥವಾ MDE ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಾಸ ಪಕ್ತಿ ರಡಿರಲಲ ಶಾಲಾ
ಕಾಯಾರ್ಯಚರಣೆರಲಲ ಶಸಕ್ತಿ ಸಸಕ್ತಿ ಸವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರತಕ್ತಿ ದ;
2. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಕದ್ರ ಮ ಔಷಧಗಳನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸುತಕ್ತಿ ದ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆರಲಲ ,
ಶಾಲೆರ ಆವರಣದಲಲ , ಅಥವಾ MDE ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಾಸ ಪಕ್ತಿ ರಡಿರಲಲ ಶಾಲಾ
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ಕಾಯಾರ್ಯಚರಣೆರಲಲ ನಿಯಂತಿದ್ರ ತ ವಸುಕ್ತಿ ವಿನ ಮಾರಾಟವನುನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಕ್ತಿ ದ ಅಥವಾ
ವಿನಿಯವೀಗಸುತಕ್ತಿ ದ; ಅಥವಾ
3. ಶಾಲೆರಲಲ , ಶಾಲೆರ ಆವರಣದಲಲ , ಅಥವಾ MDE ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಾಸ ಪಕ್ತಿ ರಲಲ
ಶಾಲೆರ ಕಾರರ್ಯದಲಲ ಇನನ ಬಬ ವಸ ಕಕ್ತಿ ರ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿವೀರವಾದ ದೈಹಿಕ ಗಾರವನುನ
ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡುವುದ.
ವಾನ ಖನ ನಗಳ
ನಿಯಂತಿದ್ರ ತ ವಸುಕ್ತಿ ವಿನ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ಔಷಧ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗದಲಲ I, II, III, IV, ಅಥವಾ V ರ ಅಡಿರಲಲ
ಗುರತಿಸಲಾದ ಇತರೆ ಪದಾಥರ್ಯ, ನಿಯಂತಿದ್ರ ತ ವಸುಕ್ತಿ ಕದ್ರ ಯರ 202(C) (21 U.S.C. 812(C))
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಔಷಧ ಅರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ ನಿಯಂತಿದ್ರ ತ ವಸುಕ್ತಿ ; ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದದ ವಾಗ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದ ಅಥವಾ
ಪರವಾನಗ ಪಡೆದ ಆರವೀಗಸ -ಆರೈಕೆ ವೃತಿಕ್ತಿ ಪರರ ಮೇಲಸ ಚಾರಣೆರಡಿರಲಲ ಅಥವಾ
ಕಾನೂನುಬದದ ವಾಗ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಯಿದರ ಅಡಿರಲಲ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ ಕಾನೂನಿನ
ಯಾವುದ ಇತರ ನಿರಮದಡಿರಲಲ ಬಳಸದ ನಿಯಂತಿದ್ರ ತ ವಸುಕ್ತಿ ವನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರವುದಿಲಲ .
ಗಂಭಿವೀರ ದೈಹಿಕ ಗಾರ ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಅಥರ್ಯವನುನ ಯನೈರಡ ಸಕ ವೀಟಬ ಕೊವೀಡ 18 ರ ವಿಭಾಗ 1365 ರ
ಉಪವಿಭಾಗ (h) ನ ಪಾಸ ರಾಗಾದ್ರ ಫ (3) ಅಡಿರಲಲ "ಗಂಭಿವೀರ ದೈಹಿಕ ಗಾರ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದವನುನ
ನಿವೀಡಲಾಗದ. (ಲಗತಕ್ತಿ A. ನವೀಡಿ)
ಶಸಕ್ತಿ ಸ ಅಮರಿಕ ಸಂಯಕಕ್ತಿ ಸಂಸಸ್ಥ ನದ ಕೊವೀಡ 18 ರ ವಿಭಾಗ 930 ರ ಮೊದಲ ಉಪವಿಭಾಗ (g) ನ
ಪಾಸ ರಾಗಾದ್ರ ಫ (2) ಅಡಿರಲಲ "ಅಪಾರಕಾರಿ ಶಸಕ್ತಿ ಸ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದವನುನ ನಿವೀಡಲಾಗದ. (ಲಗತಕ್ತಿ A.
ನವೀಡಿ)

ಅಧಿಸೂಚನ
ದಿನರ್ಟ್ಮೆಂಕದಂದ ಅದನುನ ತೆಗದಹಾಕವ ನಿಧಾರ್ಯರವನುನ ಮಗುವಿನ ಉದಸ ವೀಗ
ಬದಲಾವಣೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದಾಗ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳ ನಡವಳಿಕೆರ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನರ ಕಾರಣ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಆ
ನಿಧಾರ್ಯರದ ಪವೀಷಕರಿಗ ತಿಳಿಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕ ರಕ್ಷಣವೀಪಾರಗಳೊರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಪವೀಷಕರನುನ
ಒದಗಸಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಸೂಚನ.

ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ತೆಗದುಹಾಕವಿಕರ ಕಾರಣ ಉದನ ಸ್ಟೇಗ ಬದಲಾವಣೆ
34 CFR §300.536
ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಸಕಕ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಸ ವೀಗದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವನುನ ತೆಗಯವುದ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಉದನ ಸ್ಟೇಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆಗದ:
1. ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಸತತವಾಗ 10 ಕಕ ಹೆಚಚ್ಚ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳವರೆಗ; ಅರವಾ
2. ಮಗು ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಮೂನರನುನ ರೂಪಸುವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸರಣಿರ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಗ
ಕಾರಣವಾಗದ ಏಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದರೆ:
a. ಶಾಲಾ ವಷರ್ಯದಲಲ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆರ ಸರಣಿಯ 10 ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಗರ್ಟ್ಮೆಂತ
ಹೆಚಿಚ್ಚ ನದಾಗರತಕ್ತಿ ದ;
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b. ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂದಿನ ಘಟನಗಳಲಲ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಗ ಸದೃಶವಾಗ
ಹವೀಲತಕ್ತಿ ದ, ಅದ ಸರಣಿಗಳ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಗ ಕಾರಣವಾಗದ; ಮತಕ್ತಿ
c. ಪದ್ರ ತಿ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆರ ಉದದ್ದ ಕಕ ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಹೆಚಚ್ಚ ವರಿ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಶಗಳ, ಮಗುವನುನ
ತೆಗದಹಾಕಲಾದ ಒಟಕ ಸಮರ, ಮತಕ್ತಿ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆರ
ಸಮಿವೀಪಸ ತೆ.
ತೆಗದಹಾಕವುದರ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಮೂನಯ ಉದಸ ವೀಗ ಬದಲಾವಣೆರನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದಯ
ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬುದನುನ ಕೇಸ-ಬ-ಕೇಸ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಧರ್ಯರಿಸುತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಸವಾಲ
ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ಮತಕ್ತಿ ನಸ ಯಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿವೀಲನಗ ಒಳಪಟಿಕ ರತಕ್ತಿ ದ.

ಸಟಸ ರ್ಟ್ಮೆಂಗ ನಿಧಾರರ
34 CFR § 300.531

IEP ತಂಡವು ಉದನ ಸ್ಟೇಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನನ ತೆಗದಹಾಕವುದಕೆಕ ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಸಂಯವೀಜನರನುನ ನಿಧರ್ಯರಿಸಬೇಕ, ಮತಕ್ತಿ ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಗಳ ಶಿರವೀನಮಗಳ, ಹೆಚಚ ವರ
ಅಧಿಕಾರ ಮತಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದಭರಗಳಲಲ ಅಡಿರಲಲ .

ಮನವಿರನನ
34 CFR § 300.532
ಸಾಮಾನನ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳ ಒಪಪ್ಪಿ ದಿದದ್ದ ಲಲ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸಲ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ (ಮೇಲೆ
ನವೀಡಿ) ಸಲಲ ಸಬಹುದ:
1. ಈ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿರಲಲ ಮಾಡಿದ ಉದಸ ವೀಗದ ಬಗರ ಯಾವುದ ನಿಧಾರ್ಯರ; ಅಥವಾ
2. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದ ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ನಿಣರ್ಯರ.
ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಸಕಕ್ತಿ ಉದಸ ವೀಗವನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸುವುದ ಮಗುವಿಗ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗ ಗಾರವಾಗಲ
ಸಧಸ ವಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಂಬಿದಲಲ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ವಿನಂತಿಸಲ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರನುನ (ಮೇಲೆ ನವೀಡಿ) ದಾಖಲಸಬಹುದ.
ಆರಳತತರ ಕ ಕಾನೂನ ನನ ಯಾಧಿಸ್ಟೇಶರ ಅಧಿಕಾರ
ಉಪ-ಶಿರವೀನಮ, ನಿಷಪ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತ ಆರಳತತರ ಕ ಕಾನೂನ ನನ ಯಾಧಿಸ್ಟೇಶರು ಅಡಿರಲಲ
ವಿವರಿಸಲಾದ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ALJ, ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ವಿಚಾರಣೆರನುನ
ನಡೆಸಬೇಕ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧಾರ್ಯರ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ಬೇಕ. ALJ ಮಾಡಬಹುದ:
1. ತೆಗದಹಾಕವಿಕೆಯ ಶಿರವೀನಮರ ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸದ ಅಗತಸ ತೆಗಳ
ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘನಯಾಗದ, ಸೂಕ ಲ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪಾದ್ರ ಧಿಕಾರ, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ ಮಗುವನುನ ತೆಗದಹಾಕವ ನಿಯವೀಜನಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಮಗುವನುನ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂತಿರಗಸ
ಮಗುವಿನ ಅಸಮಥಸ ರ್ಯದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಭಿವಸ ಕಕ್ತಿ ; ಅಥವಾ
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2. ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ಮಗುವಿನ ಪದ್ರ ಸುಕ್ತಿ ತ ನಿಯವೀಜನರನುನ ನಿವರ್ಯಹಿಸುವುದ ಮಗುವಿಗ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗ
ಹಾನಿ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡುವ ಸಧಸ ತೆಯಿದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ 45 ಶಾಲಾ ದಿನಗಳವರೆಗ
ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾದ ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಟಿಕ ರ್ಟ್ಮೆಂಗರ ಅಸಮಥರ್ಯತೆಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಮಗುವಿನ
ನಿಯವೀಜನರ ಬದಲಾವಣೆಗ ಆದಶಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
ಈ ಜಲೆಲ ರ ಕಾರರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪುನರಾವತಿರ್ಯತವಾಗಬಹುದ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಮಗುವಿಗ ಮೂಲ
ಉದಸ ವೀಗಕೆಕ ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಗುವುದನುನ ಮಗುವಿಗ ಅಥವಾ ಇತರರಿಗ ಗಾರವಾಗಬಹುದ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ
ನಂಬಲಾಗದ.
ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ಮನವಿ ಮಾಡಲ ಪವೀಷಕರ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಾರಣ
ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ದೂರ ನಿವೀಡಿದಾಗ, ಶಿರವೀನಮಗಳ, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರು, ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ದೂರುಗಳ ಮೇಲನ ವಿಚಾರಣೆಗಳ, ಅಡಿರಲಲ ವಿವರಿಸಲಾದ ಅವಶಸ ಕತೆಗಳನುನ ಪೂರೈಸುವ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವಿಚಾರಣೆರನುನ ನಡೆಸಬೇಕ.ಹಾಗು ಅನುಸರಿಸುತಕ್ತಿ ದ:
1. ವಿಚಾರಣೆರ ನಂತರ 10 ಶಾಲೆರ ದಿನಗಳೊಳಗ 20 ಶಾಲೆರ ದಿನಗಳಲಲ ಒಳಗ ಇರಬೇಕ
ಮತಕ್ತಿ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಣರ್ಯರಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ MDE ತಸ ರಿತಗಳಿಸದ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ
ವಿಚಾರಣೆಗಾಗ ಏಪರ್ಯಡಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
2. ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಸಭರನುನ ತರೆರಲ ಅಥವಾ ಮಧಸ ಸಸ್ಥ ಕೆ ಬಳಸಲ
ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ವುದನುನ ಒಪಪ್ಪಿ ಕೊಳಳ್ಳ ದ ಹರತ, ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗ ಸಂಬಂಧಸದ ದೂರಗಳ
ಸೂಚನಗಳನುನ ಸಸ ವೀಕರಿಸುವ ಏಳ ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳಲಲ ನಿಣರ್ಯರ ಸಭಯ ಇರಬೇಕ. 15
ಕಾಸ ಲೆರ್ಟ್ಮೆಂಡರ್ ದಿನಗಳೊಳಗ ಎರಡ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯಗಳ ತೃಪಕ್ತಿ ಗ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ವಿಷರವು
ಪರಿಹರಿಸಲಪ್ಪಿ ಟಿಕ ಲಲ ವಾದರೆ ವಿಚಾರಣೆರ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ದೂರಿನ ಸಸ ವೀಕೃತಿರನುನ ಹರತಪಡಿಸ
ವಿಚಾರಣೆಯ ಮರ್ಟ್ಮೆಂದವರೆರಬಹುದ.
ಚರಕಗಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯರ ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ಮಾಡಿದ ತಿವೀಮಾರ್ಯನವು ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಿಮವಾಗದ,
ಹರತಪಡಿಸ ವಿಚಾರಣೆರಲಲ ಪಾಲರ ಳಳ್ಳ ವ ಯಾವುದ ಪಕ್ಷವು (ನಿವೀವು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ)
ಸವಿಲ ಕದ್ರ ಮವನುನ ತರಬಹುದ ಹರತ, ಶಿರವೀನಮ "ಸವಿಲ ಕದ್ರ ಯಗಳ ಅಡಿರಲಲ
ವಿವರಿಸರವಂತೆ, ಯಾವ ಸಮರದವರೆಗ ಆ ಕದ್ರ ಯಗಳ. "

ಮೇಲರ ನವಿಗಳ ಸಮರದಲಲ ಉದನ ಸ್ಟೇಗ
34 CFR §300.533
ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದಂತೆ, ಪವೀಷಕರ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ವಿಷರಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಸದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಕಾರಣ ಪದ್ರ ಕದ್ರ ಯ ದೂರನರ್ಟ್ಮೆಂದನುನ ಸಲಲ ಸದ ನಂತರ, ಮಗುವಿಗ (ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ MDE ಅಥವಾ
ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಇತರವುಗಳನುನ ಒಪಪ್ಪಿ ದಿದದ್ದ ರೆ) ಮಧಸ ರ್ಟ್ಮೆಂತರ ಪಯಾರ್ಯರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಿನ ವೇಶದಲಲ
ಉಳಿದಿರಬೇಕ, ವಿಚಾರಣೆರ ಅಧಕಾರಿ, ಅಥವಾ ಶಿರವೀನಮ ಅಡಿರಲಲ ಒದಗಸಲಾದ ಮತಕ್ತಿ
ವಿವರಿಸರವ ಸಮರದ ಮಕಾಕ್ತಿ ರದವರೆಗ, ಶಾಲಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ ಪಾದ್ರ ಧಕಾರ, ಯಾವುದಾದರೂ
ಮೊದಲ ಸಂಭವಿಸುತಕ್ತಿ ದ.
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ಮಕಕ ಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಇನೂನ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಗ ಅಹರತೆ
34 CFR §300.534
ಸಾಮಾನನ
ಮಗುವಿಗ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳಿಗ ಅಹರ್ಯತೆ ಇಲಲ ದಿದದ್ದ ರೆ ಮತಕ್ತಿ ವಿದಾಸ ರರ್ಯ
ನಡವಳಿಕೆರ ನಿರಮವನುನ ಉಲಲ ರ್ಟ್ಮೆಂಘಿಸದರೆ, ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಯರನುನ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆಯ
ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ಜಜ್ಞಾ ನವು (ಕೆಳಗ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲಾಗರವಂತೆ) ಮಗುವಿಗ
ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವಿಕಲತೆಯರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ, ಈ ಅಧಸೂಚನರಲಲ ವಿವರಿಸದ ಯಾವುದ ರಕ್ಷಣೆಗಳನುನ ಮಗುವು
ಪದ್ರ ತಿಪಾದಿಸಬಹುದ.
ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ವಿಷರಗಳಗ ಜಜ್ಞಾ ನದ ಮೂಲ
ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಮವನುನ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಂಭವಿಸದರೆ ಮಗುವನುನ
ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗು ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಜಜ್ಞಾ ನವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರಬೇಕ:
1. ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರ ಮಗುವಿಗ ಸೂಕಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಅವಶಸ ಕತೆಯಿದ
ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ಬರೆಯವಲಲ ಕಳವಳ ವಸ ಕಕ್ತಿ ಪಡಿಸದಾದ್ದ ರೆ ಸೂಕಕ್ತಿ ಮೇಲಸ ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತರ ಕ
ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿ ಅಥವಾ ಮಕಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಕ;
2. ಪವೀಷಕರ IDEA ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳ ಅಹರ್ಯತೆಗ
ಸಂಬಂಧಸದ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ವಿನಂತಿಸದಾದ್ದ ರೆ; ಅಥವಾ
3. ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗಳ ಮಗುವಿನಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನೇರವಾಗ ವಿಶೇಷ
ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಲಾಲ ಧಕಾರಿ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಇತರ ಮೇಲಸ ಚಾರಣಾ ಸಬಬ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ
ನೇರವಾಗ ಪದ್ರ ದಶಿರ್ಯಸುವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಮಾದರಿರ ವತರ್ಯನರನುನ ನಿದಿರ್ಯಷಕ ಕಾಳಜರನುನ
ವಸ ಕಕ್ತಿ ಪಡಿಸದರ.
ವಿನಯಿತ
ಅರ್ಟ್ಮೆಂತಹ ಜಜ್ಞಾ ನವನುನ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿದದ್ದ ರೆ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಗ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ :
1. ಮಗುವಿನ ಪವೀಷಕರ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲಲ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳನುನ ನಿರಾಕರಿಸದಾದ್ದ ರೆ; ಅಥವಾ
2. IDEA ರ ಭಾಗ B ರ ಅಡಿರಲಲ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಾಗರಲ ಮಗುವನುನ
ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗದ ಮತಕ್ತಿ ನಿಧರ್ಯರಿಸಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ.
ಜಜ್ಞಾ ನದ ಆಧಾರವಿಲಲ ದದದ್ದು ರೆ ಅನಸ್ವ ರವಾಗುವ ನಿರಮಗಳ
ಮಗುವಿಗ ವಿರದದ ವಾಗ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಮಗಳನುನ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ವ ಮೊದಲ, ಉಪ-ಶಿರವೀನಮಗಳ,
ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ವಿಷರಗಳ ಜಜ್ಞಾ ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಸಲಾದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ
ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿಗ ಜಜ್ಞಾ ನವಿರವುದಿಲಲ , ಮತಕ್ತಿ ವಿನಯಿತ ಮಗುವಿಗ ಹವೀಲಸಬಹುದಾದ
ನಡವಳಿಕೆಗಳಲಲ ತಡಗರವ ವಿಕಲಾರ್ಟ್ಮೆಂಗರಹಿತ ಮಕಕ ಳಿಗ ಅನಸ ರವಾಗುವ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಮಗಳಿಗ
ಒಳಪಡಬಹುದ.
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ಆದಾಗಸ , ಮಗುವಿನ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಕದ್ರ ಮಗಳಿಗ ಒಳಪಡುವ ಕಾಲಾನಂತರದಲಲ ಮಗುವಿನ ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ
ವಿನಂತಿರನುನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೌಲಸ ಮಾಪನವನುನ ತಸ ರಿತವಾಗ ನಡೆಸಬೇಕ.
ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಪೂಣರ್ಯಗಳಳ್ಳ ವವರೆಗ, ಶಾಲಾ ಅಧಕಾರಿಗಳ ನಿಧರ್ಯರಿಸದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದಸ ವೀಗದಲಲ
ಮಕಕ ಳನುನ ಉಳಿಸಕೊಳಳ್ಳ ಲಾಗುತಕ್ತಿ ದ, ಇದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಗಳಲಲ ದ ಅಮಾನತ ಅಥವಾ
ಹರಹಾಕವಿಕೆರನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರತಕ್ತಿ ದ.
ಮಗುವಿನ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗು ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಧರ್ಯರಿಸದರೆ, ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ರ ಮೂಲಕ
ನಡೆಸದ ಮೌಲಸ ಮಾಪನದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸ ಮಾಹಿತಿರನುನ ತೆಗದಕೊಳಳ್ಳ ತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕರ
ಒದಗಸದ ಮಾಹಿತಿರ ಪದ್ರ ಕಾರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ ಭಾಗ

B IDEA, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸದ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ಅಗತಸ ತೆಗಳ.

ಕಾನೂನ ಜರ ಮತಕ್ತಿ ನನ ಯಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಪಾದ್ರ ಧಿಕಾರದರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಿಫಾರಸು ಮತಕ್ತಿ ಕಾರರ
34 CFR §300.535

IDEA ರ ಭಾಗ B ಇರವುದಿಲಲ :
1. ಸೂಕಕ್ತಿ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿನ ಅಪರಾಧವನುನ ವರದಿ
ಮಾಡುವುದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಸಂಸಸ್ಥ ನಿಷೇಧಸ; ಅಥವಾ
2. ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗ ಫೆಡರಲ ಮತಕ್ತಿ ರಾಜಸ ಕಾನೂನಿನ
ಅನಸ ರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಅವರ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿಗಳನುನ ವಾಸ ಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ರಾಜಸ
ಕಾನೂನು ಜರಿ ಮತಕ್ತಿ ನಸ ಯಾರ್ಟ್ಮೆಂಗ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ ತಡೆರಬಹುದ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ್ರ ಸಾರ
ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಯ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ಮಗುವಿನ ಅಪರಾಧವನುನ ವರದಿ
ಮಾಡಿದರೆ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ :
1. ಮಗುವಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲಗಳ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಈ
ಅಪರಾಧವನುನ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹರಡಬೇಕ; ಮತಕ್ತಿ
2. FERPA ಅನುಮತಿಸದ ಮಟಿಕ ಗ ಮಾತದ್ರ ಮಗುವಿನ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಶಿಸಕ್ತಿ ನ ದಾಖಲೆಗಳ
ನಕಲಗಳನುನ ರವಾನಿಸಬಹುದ.
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ಸಾವರಜನಿಕ ವೆಚಚ ದಲಲ ಖಸಗ ಶಾಲೆಗಳಲಲ ಮಕಕ ಳ ಪಸ್ಟೇಷಕರು
ಏಕಪಕಕ ಸ್ಟೇರ ಉದನ ಸ್ಟೇಗ ಅಗತನ ತೆಗಳ
ಸಾಮಾನನ
34 CFR §300.148

IDEA ರ ಭಾಗ B ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಲೆಲ ರ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ ಖಾಸಗ ಶಾಲಾ ಅಥವಾ ಸೌಲಭಸ ದಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚಚ್ಚ ವನುನ
ಪಾವತಿಸಲ ಅಗತಸ ವಿರವುದಿಲಲ , ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಲಭಸ ವಿರವ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ FAPE
ಅನುನ ಮತಕ್ತಿ ನಿವೀವು ಮಗುವನುನ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸೌಲಭಸ ದಲಲ ಇರಿಸಲ ಆರಿಸಕೊಳಳ್ಳ ತಿಕ್ತಿ ವೀರಿ.
ಹೇಗಾದರೂ, ಖಾಸಗ ಶಾಲೆ ಇದ ಅಲಲ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತಸ ಗಳನುನ ಅವರ
ಜನಸಂಖಸ ರಲಲ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿರಬೇಕ, 34. CFR §300.131 ರಳಗ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆಗಳಲಲ
300.144 ರಳಗ ತಮರ ಪವೀಷಕರಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಇರಿಸಲಪ್ಪಿ ಟಕ ಮಕಕ ಳ ಬಗರ ಭಾಗ B ವಿಧ ಅಡಿರಲಲ .
ಖಸಗ ಶಾಲಾ ಉದನ ಸ್ಟೇಗಕಾಕ ಗ ಮರುಪಾವತ
ನಿಮರ ಮಗು ಹಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿರಲಲ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧತ ಸೇವೆಗಳನುನ
ಪಡೆದರೆ ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ರ ಅನುಮತಿಯಿಲಲ ದ ಅಥವಾ ಉಲೆಲ ವೀಖವಿಲಲ ದಯ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ
ಖಾಸಗ ಪದ್ರ ಸೂಕ ಲ, ಪಾದ್ರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಮಾಧಸ ಮಿಕ ಶಾಲೆಗ ಸೇರಲ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ,
ನಸ ಯಾಲರ ಅಥವಾ ALJ ಸಂಸಸ್ಥ ಯ ಆ ದಾಖಲಾತಿಗ ಮರ್ಟ್ಮೆಂಚಿತವಾಗ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಸಮರಕೆಕ
ತಕಕ ರ್ಟ್ಮೆಂತೆ FAPE ಅನುನ ಲಭಸ ವಿಲಲ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಸ ಯಾಲರ ಅಥವಾ ALJ ಕಂಡುಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡರೆ ಆ ದಾಖಲೆರ
ವೆಚಚ್ಚ ವನುನ ನಿವೀವು ಸಂಸಸ್ಥ ಗ ಮರಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತಸ ವಿರತಕ್ತಿ ದ ಮತಕ್ತಿ ಖಾಸಗ ಉದಸ ವೀಗವು
ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾಗರತಕ್ತಿ ದ. MDE ಮತಕ್ತಿ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗಳ ಒದಗಸದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ ಅನಸ ರವಾಗುವ ರಾಜಸ
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ ಉದಸ ವೀಗವು ಪೂರೈಸದಿದದ್ದ ರೂ, ನಿಮರ ಉದಸ ವೀಗ ಸೂಕಕ್ತಿ ವಾಗರವುದನುನ ALJ
ಅಥವಾ ನಸ ಯಾಲರ ಕಾಣಬಹುದ.
ಮರುಪಾವತ ಮೇಲೆ ಮಿತ
ಮೇಲನ ವಾಕಸ ವೃರ್ಟ್ಮೆಂದಲಲ ವಿವರಿಸಲಾದ ಮರಪಾವತಿ ವೆಚಚ್ಚ ವನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದ ಅಥವಾ
ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದ:
1. ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ವೇಳ: (a) ನಿಮರ ಮಗುವನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕವ ಮೊದಲ
ನಿವೀವು ಭಾಗವಹಿಸದ ಇತಿಕ್ತಿ ವೀಚಿನ ಐಇಪ ಸಭರಲಲ , ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ FAPE ಅನುನ ಒದಗಸಲ
ಶಾಲೆರ ಜಲೆಲ ಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಪದ್ರ ಸಕ್ತಿ ಪಸಲಾದ ಉದಸ ವೀಗವನುನ ತಿರಸಕ ರಿಸುತಿಕ್ತಿ ರವಿರಿ ಎರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿವೀವು IEP
ತಂಡಕೆಕ ತಿಳಿಸಲಲಲ ., ನಿಮರ ಕಾಳಜರನುನ ಮತಕ್ತಿ ನಿಮರ ಮಕಕ ಳನುನ ಖಾಸಗ ಶಾಲೆಗಳಲಲ
ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಖಚಿರ್ಯನಲಲ ತಡಗಸಲ ನಿಮರ ಉದದ್ದ ವೀಶವನುನ ತಿಳಿಸ; ಅಥವಾ (b) ನಿಮರ
ಮಗುವನುನ ನಿಮರ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ತೆಗದಹಾಕವ ಮೊದಲ ಕನಿಷಷ್ಠ 10 ವಸ ವಹಾರ
ದಿನಗಳ (ವಾಸ ಪಾರ ದಿನದಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದ ರಜದಿನಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ), ಆ
ಮಾಹಿತಿರ ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ಗ ನಿವೀವು ಲಖಿತ ಸೂಚನ ನಿವೀಡಲಲಲ ;
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2. ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಮರ ಮಗುವನುನ ತೆಗದಹಾಕವ ಮೊದಲ, ಶಾಲಾ ಜಲೆಲ ನಿಮರ
ಮಗುವಿಗ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಉದದ್ದ ವೀಶದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಿಮಗ ಮೊದಲ ಲಖಿತ ಸೂಚನ
ನಿವೀಡಿದ. (ಸೂಕಕ್ತಿ ಮತಕ್ತಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮೌಲಸ ಮಾಪನ ಉದದ್ದ ವೀಶದ ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಹೇಳಿಕೆರನುನ
ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಂತೆ), ಆದರೆ ನಿವೀವು ಮೌಲಸ ಮಾಪನಕೆಕ ಮಗುವನುನ ಲಭಸ ವಾಗಸಲಲಲ ; ಅರವಾ
3. ನಿಮರ ಕದ್ರ ಮಗಳ ಅಸಮಂಜಸವೆರ್ಟ್ಮೆಂದ ನಸ ಯಾಲರ ಕಂಡುಕೊರ್ಟ್ಮೆಂಡ ನಂತರ.
ಆದಾಗಸ , ಮರಪಾವತಿ ವೆಚಚ್ಚ :
1. ನವೀಟಿವೀಸ ಅನುನ ಒದಗಸಲ ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದನುನ ಕಡಿಮಗಳಿಸಬಾರದ ಅಥವಾ
ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದ: (a) ಸೂಚನ ನಿಮಗ ಒದಗಸದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ನಿಮರ ನುನ ತಡೆಯಿತ; (b)
ಮೇಲನ ವಿವರಣೆರನುನ ಒದಗಸುವ ನಿಮರ ಜವಾಬಾದ್ದ ರಿರನುನ ನಿವೀವು ಸಸ ವೀಕರಿಸಲಲಲ ; ಅಥವಾ
(c) ಮೇಲನ ಅಗತಸ ತೆಗಳ ಅನುಸರಣೆ ನಿಮರ ಮಗುವಿಗ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಗ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದ;
ಮತಕ್ತಿ
2. ಮೇ, ನಸ ಯಾಲರದ ವಿವೇಚನಯಿರ್ಟ್ಮೆಂದ ಅಥವಾ ALJ ಗ, ಅಗತಸ ವಾದ ಸೂಚನಗಳನುನ
ನಿವೀಡುವ ಪವೀಷಕರ ವೈಫಲಸ ಕೆಕ ಕಡಿಮ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದ: (a) ಪವೀಷಕರ
ಸಕ್ಷರವಾಗಲಲ ಅಥವಾ ಇರ್ಟ್ಮೆಂಗಲ ಷನ ಲಲ ಬರೆರಲ ಸಧಸ ವಿಲಲ ; ಅಥವಾ (b) ಮೇಲನ ಅಗತಸ ತೆಗಳ
ಅನುಸರಣೆಗ ಮಗುವಿಗ ಗಂಭಿವೀರ ಭಾವನತರ ಕ ಹಾನಿ ಉರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಗುತಕ್ತಿ ದ.

ಬಹುಪಾಲ ವರಸರ ನಲಲ ಪಸ್ಟೇಷಕರ ಹಕಕ ಗಳ ವಗಾರವಣೆ
34 CFR §300.520
ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗವೈಕಲಸ ಹರ್ಟ್ಮೆಂದಿರವ ವಿದಾಸ ರರ್ಯ ಹೆಚಿಚ್ಚ ನ ವರಸಬ ನುನ ತಲಪದಾಗ (ನಸ ಯಾಲರದಿರ್ಟ್ಮೆಂದ
ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಕನನುನ ನೇಮಕ ಮಾಡದಿದದ್ದ ರೆ ಮಿಚಿಗನನ 18 ವಷರ್ಯ ವರಸುಬ ), ವಿದಾಸ ರರ್ಯ ಸಂಸಸ್ಥ
ಮತಕ್ತಿ ಪವೀಷಕರ ಮತಕ್ತಿ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳಿಗ IDEA ವಗಾರ್ಯವಣೆರ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಪವೀಷಕರಿಗ
ನಿವೀಡಲಾದ ಎಲಾಲ ಹಕಕ ಗಳರಡಕಕ IDEA ದ ಭಾಗ B ಅಡಿರಲಲ ಅಗತಸ ವಿರವ ಯಾವುದ
ನವೀಟಿವೀಸರ ಳನುನ ಸವರ್ಯಜನಿಕ ಏಜೆನಿಬ ಒದಗಸಬೇಕ. ಪವೀಷಕರಿಗ ನಿವೀಡಲಾದ ಎಲಾಲ ಹಕಕ ಗಳ
ಬಹುಮತದ ವರಸಬ ನುನ ತಲಪದ ಮತಕ್ತಿ ವರಸಕ ಅಥವಾ ತಾರಣಸ ದ ಫೆಡರಲ, ರಾಜಸ , ಅಥವಾ
ಸಸ್ಥ ಳಿವೀರ ತಿದದ್ದ ಪಡಿ ಸಂಸಸ್ಥ ರಲಲ ಬಂಧಸರವ ವಿದಾಸ ರರ್ಯಗಳಿಗ ವಗಾರ್ಯಯಿಸುತಕ್ತಿ ವೆ.
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ಲಗತಕ್ತಿ A - ಫೆರರಲ ವಾನ ಖನ ನಗಳ
ತಸ್ಟೇವದ್ರ ದೈಹಿಕ ಗಾರ
18 USC 1365(h)
3. "ಗಂಭಿವೀರವಾದ ದೈಹಿಕ ಗಾರ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದವು ದೈಹಿಕವಾಗ ಗಾರಗಳಳ್ಳ ವುದನುನ
ಅರರ್ಯಸುತಕ್ತಿ ದ (A) ಸವಿನ ಗಣನಿವೀರ ಅಪಾರ;
(B) ತಿವೀವದ್ರ ದೈಹಿಕ ನವೀವು;
(C) ಸುದಿವೀಘರ್ಯ ಮತಕ್ತಿ ಸಪ್ಪಿ ಷಕ ವಿಕಾರಗಳಿಸುವಿಕೆ; ಅಥವಾ
(D) ದೈಹಿಕ ಸದಸಸ , ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗ, ಅಥವಾ ಮಾನಸಕ ಬವೀಧನ ಕಾರರ್ಯದ ದಿವೀರರ್ಯವಧರ
ನಷಕ ಅಥವಾ ದಬರ್ಯಲತೆ; ಮತಕ್ತಿ
4. "ದೈಹಿಕ ಗಾರ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದದ ಅಥರ್ಯ (A)

ಒರ್ಟ್ಮೆಂದ ಕಟ, ಸವೆತ, ಗುದದ್ದ , ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಕಾರಗಳಿಸುವಿಕೆ;

(B)

ದೈಹಿಕ ನವೀವು;

(C)

ಅನರವೀಗಸ ;

(D)

ದೈಹಿಕ ಸದಸಸ , ಅರ್ಟ್ಮೆಂಗ, ಅಥವಾ ಮಾನಸಕ ಬವೀಧನ ಕಾರರ್ಯದ ದಬರ್ಯಲತೆ;
ಅಥವಾ

(E)

ದಹದ ಯಾವುದ ಇತರ ಗಾರ, ತಾತಾಕ ಲಕವಾಗಲಲ .

ಶಸಕ್ತಿ ದ್ರ
18 USC 930(g)
(2) "ಅಪಾರಕಾರಿ ಶಸಕ್ತಿ ಸ" ಎರ್ಟ್ಮೆಂಬ ಪದವು ಶಸಕ್ತಿ ಸ, ಸಧನ, ವಾದಸ ವಸುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸುಕ್ತಿ , ಅನಿಮೇಟ
ಅಥವಾ ನಿಜವೀರ್ಯವ, ಅಥವಾ ಸವಿನ ಅಥವಾ ಗಂಭಿವೀರವಾದ ದೈಹಿಕ ಗಾರಗಳಿಗ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದ,
ಆದರೆ ಆ ಪದವು 2 1/2 ಇರ್ಟ್ಮೆಂಚಗಳಷಕ ಉದದ್ದ ದ ಬಲ ವೀಡನ ರ್ಟ್ಮೆಂದಿಗ ಪಾಕೆಟ ಚಾಕನುನ ಒಳಗರ್ಟ್ಮೆಂಡಿಲಲ .
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