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ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਿਨਯਮ [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], ਅਪਾਹਜ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ IDEA ਅਤੇ ਯੂਏਸ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਉਪਲਬੱਧ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਡੀਈ ਪੂਰੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: (1) ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਰੈਫ਼ਰਲ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ; (2) 300.153 ਵਜੋਂ 34 CFR §§300.151 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਿਹਲੀ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ §300.507 ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਿਹਲੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ; (3) ਜੱਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਲਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉੰਦਾ ਹੈ; (4) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ। [34

CFR §300.504(a)]

ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ §300.148 ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬੱਧ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਵਆਿਖਆ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਿਨਯੁਕਤੀ), 300.153 ਵਜੋਂ §§300.151 (ਰਾਜ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ), §300.300 (ਸਿਹਮਤੀ) 300.503 ਵਜੋਂ §§300.502, 300.518 ਵਜੋਂ §§300.505, 300.536 ਵਜੋਂ

§§300.530 (ਭਾਗ ਬੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਭਾਗ ਈ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜਮਾਨਤ) 300.625 ਵਜੋਂ §§300.610 (ਉਪਭਾਗ ਏਫ

ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ)।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
ALJ

ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ [Administrative Law Judge]

BIP

ਿਵਹਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾबीआइपी [Behavioral Intervention Plan]

FAPE

ਮੁਫਤ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ [Free Appropriate Public Education]

FERPA

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਐਕਟ [Family Educational Rights and
Privacy Act]

FBA

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਵਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ [Functional Behavioral Assessment]

IDEA

ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਐਕਟ [Individuals with Disabilities Education Act]

IEE

ਆਜ਼ਾਦ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ [Independent Educational Evaluation]

IEP

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ [Individualized Education Program]

MDE

ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ [Michigan Department of Education]

OSE

ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ [Office of Special Education]

SOAHR

ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਫਤਰ [State Office of Administrative
Hearings and Rules]
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ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੋਿਟਸ
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ ਨੋਿਟਸ
34 CFR §300.503
ਨੋਿਟਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੂੰ (ਸ਼ਬਦ “ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ”ਿਜੰਵੇਂ ਿਕ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ
ਅਕਾਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਤ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਿਖਤ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ), ਜੱਦ ਵੀ:
1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਮੁਲਾੰਕਣ ਜਾਣ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਨਯੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ

[Free Appropriate Public Education (FAPE)] ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ; ਜਾਂ
ੰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ
2. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਨ, ਮੁਲਾੰਕਣ, ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਨਯੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ FAPE ਦੇ ਪਰ੍ਬਧ
ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਦਰਾ ਹੈ।
ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਿਲਿਖਤ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ:
1. ਉਸ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
2. ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:
3. ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਿਕੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ
ਹਰ ਮੁਲਾੰਕਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ, ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ;
4. ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਕ [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਿਵੱਚ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜਮਾਨਤ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ;
5. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਿਕੰਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ
ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਾੰਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ;
7. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ [Individualized Education Program (IEP)] ਟੀਮ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ ਦੱਸੋ; ਅਤੇ
8. ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ਸਾਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਦਓ।
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ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ IEP ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹਨ ਉਹ §300.503 ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆੰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾਹੈ।

ਸਮਝਨ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ
ਨੋਿਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

1. ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਜੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ.ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਿਕੱਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਿਲਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
1. ਨੋਿਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
2. ਤੁਸੀ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
3. ਿਲਖਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ 1 ਅਤੇ 2 ਿਮਲੇ ਹਨ

ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ
34 CFR §300.29
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੱਦ ਸੀਿਮਤ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ:
1. ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਆਮ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ;
2. ਇੱਕ ਬੱਚੇ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾੰਕਣ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ
ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਿਬਨਾ ਿਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਿਜੰਵੇ ਿਕ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਰ੍ਲ
ੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ)
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ਇਲੈਕਟਰ੍ਿੋ ਨਕ ਮੇਲ
34 CFR §300.505
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਲਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ
ਹੇਠ ਿਦੱਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ
1. ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਤ ਨੋਿਟਸ;
2. ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਜਮਾਨਤ ਨੋਿਟਸ; ਅਤੇ
3. ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਿਟਸ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ – ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
34 CFR §300.9
ਸਿਹਮਤੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ
1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ (ਿਜੰਵੇ ਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਰ੍ਲ
ੇ , ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
2. ਤੁਸੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉੰਨਾ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀਹੈ(ਜੇਕਰ ਕਓਈ ਹੈ) ਿਜਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹਣਾ ਨੂੰ; ਅਤੇ
3. ਤੁਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਨ ਅਤੇ ਇਸਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਲੈੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ) ਨਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
34 CFR §300.300
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾੰਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾੰਕਣ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਸਰਲੇਖ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ - ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ
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ਇਹ ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾੰਕਣ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾੰਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਹਮਤੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ,
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰਆ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਿਹਚਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ
ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰਉਹ ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਿਨਯਮ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਰਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ
1. ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇ ਉਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨਹੀ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ;
2. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
3. ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਜੱਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਜੈੰਸੀ ਨੇ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਨਰਣਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੋਂਿਪਆ ਹੈ

ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਡ, ਿਜੰਵੇ ਕੀ IDEA ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ:
1. ਇੱਕ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੱਚਾ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ
ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿਜੱਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਨਰਣਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
2. ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
3. ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ; ਜਾਂ
4. ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਿਹਰਾਸਰਤ ਿਵੱਚ
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਿਚਤ
ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਿਹਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ,ੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ
ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ (ਭਾਵ, ਿਵਚੋਲਗੀ, ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ,
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਨਰਪੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ
ਿਜਲਾ
1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਣਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਉਪਲਬੱਧ
ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ IEP ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਏੱਕ IEP ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਖੰਡਣ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।;
2. ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਲਿਖਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇ, IDEA ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ, §300.503 ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;

3. ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਨਰਣਾਂ ਲੈਨ ਲਈ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਮਤਲਬ, ਿਵਚੋਲਗੀ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ

ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਨਵਾਈ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਜਾ
ਸਕਿਦਆਂ ਹਨ;
4. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE
ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਵੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;
5. ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਅਈ ਇੱਕ IEP ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਇੱਕ IEP
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ;
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6. ਸਿਹਮਿਤ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ
ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾੰਕਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾੰਕਣ
ਕਰੇ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ:
1. ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ; ਅਤੇ
2. ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ, ਲੇਿਕਨ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਵਚੋਲਗੀ, ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ, ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਬਾਰਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਣਕਣ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ IDEA ਦੇ ਭਾਬ ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ
ਇੰਝ ਹੀ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਅਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਅਈ ਉਿਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ
ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਵੇ ਿਕ:
1. ਿਕਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਗਏ ਟੇਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉੰਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ;
2. ਪੱਤਰ ਿਦਆੰ ਪਰ੍ਿਤਆੰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਕਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ੍ਿਤਿਕਿਰਆ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ
3. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਿਰਜਗਾਰਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦੇ ਿਬਓਰੇਵਾਰ
ਿਰਕਾਰਡ
ਹੋਰ ਸਿਹਮਤੀ ਲੋੜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ:
1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਿਮੱਿਖਆ ਕਰੋ; ਜਾਂ
2. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਵੋ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇਆਂ ਬੱਚੇਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਰੱਖਣ ਜਾਂ
ਮੁਲਾਂਕਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂਮ ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ
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ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਗਿਤਿਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਗਿਤਿਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਿਖਲਾ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਰਵਾਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੌਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆ
ਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ
ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਨਰਣਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, (ਿਜੰਵੇਂ ਿਕ, ਿਵਚੋਲਗੀ, ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ
ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਣਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਿਵਕਲਾੰਗ ਬੱਚੇਆਂ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ
ਦੇਵਾਵਾਂ)

ਆਜ਼ਾਦ ਿਸੱਿਖਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
34 CFR §300.502
ਆਮ
ਿਜੰਵੇਂ ਿਕ ਥੱਲੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਿਸੱਿਖਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ [Independent Educational
Evaluation (IEE)] ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਉਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅਿਸ਼ਮਤ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਕੀ ਸਕੂਲ
ਿਜਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ IEE ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ IEE
ਨੂੰ ਿਕਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ IEE ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
IEE ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਤਾ ਿਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਿਜੱਮੇਵਾਰ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯੋਿਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਿਦਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਿਨਜੀ
ਸਰੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEE ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਿਦੱਿਤਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ:
1. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEE ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲਖਤ ਬੇਨਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ
ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ, ਿਜਲੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ (a) ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ IEE ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ; ਜਾਂ (b) ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰੋ।
2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਸਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IEE ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ।
3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEE ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਵੱਲੋਂ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਿਕਯੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾੰਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲਓੜ
ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEE ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਲਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ IEE, ਅਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਊਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇੱਕ
ਉਿਚਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਆਿਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ
ਿਜਲੇ ਦੇ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ IEE ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ IEE ਦੇ ਜੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਵਰ ਵਾਰ ਜੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਹੋ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ IEE ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਜੀ ਖਰਿਚਆਂ' ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ:
1.

ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
FAPE ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ IEE ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ; ਅਤੇ

2.

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ
ਜੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ [Administrative Law Judge (ALJ)] ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEE ਦੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਜੇ ਇੱਕ ਆਈਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਤੇ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਿਖਅਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ IEE ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ IEE ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
34 CFR §300.611
ਿਜੰਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
•

ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੌਿਤਕ ਿਵਨਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਿਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

•

ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 34 CFR ਭਾਗ 99 ਿਵੱਚਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਦਆੰ ਿਕਸਮਾਂ (1974 ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਅਿਧਿਮਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਿਨਯਮ, 20 ਯੂ.ਏਸ.ਈ. 1232 ਜੀ [Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)])
FERPA "ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ" ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

•

ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਜੋ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, IDEA ਦੇ ਭਾਗ 'ਬੀ' ਦੇ
ਤਿਹਤ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
34 CFR §300.32
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ:
a. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੱਦਸ ਦਾ ਨਾਮ;
b. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ;
c.

ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰਬਰ; ਜਾਂ

d. ਿਨੱਜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ
ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ
34 CFR §300.612
ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ [Michigan Department of Education (MDE)] ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ MDE ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
1. ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਨੋਿਟਸ ਨੂੰ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ
ਵੇਰਵਾ;
2. ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਆੰ ਿਕਸਮਾਂ,
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਿਜਸ ਸਰ੍ੋਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ),
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ;
3. ਅਿਜਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖਪ
ੇ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ,
ਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
4. 34 CFR ਭਾਗ 99 ਿਵਚ FERPA ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਿਹਚਾਣ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ("ਬਾਲ ਲੱਭਣ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਗਿਤਿਵਧੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਮਿਡਆ ਜਾਂ
ਦੋਣਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚ ਅਿਧਅਕਾਰ
34 CFR §300.613
ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਤੇ, ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ IEP,
ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਨਰਪੱਖ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ
ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, (ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
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ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
1. ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਆਿਖਆਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ;
2. ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ੍ਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਅਤੇ
3. ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ੍ਸ਼ਾਿਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਰਪਰ੍ਸਤੀ, ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ
34 CFR §300.614
ਹਰੇਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਕੱਠੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਧਰਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਮਤੀ ਦੀ ਪਹੁਚ
ੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਕਸਦ ਲਈ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ
34 CFR §300.615
ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
34 CFR §300.616
ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਫੀਸ
34 CFR §300.617
ਹਰੇਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ
ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ IDEA ਦੇ ਭਾਗ 'ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸੋਧ
34 CFR §300.618
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ੍ਨਾਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਮਲਣ ਦੇ ਉਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਸਰਲੇਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ
34 CFR §300.619
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਅਯੋਗ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ
34 CFR §300.621
FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ
34 CFR §300.620
ਜੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਗੁਮ
ੰ ਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਗੁਮ
ੰ ਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਿਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਬਆਨ ਜਾਂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੱਦ ਤੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾੰਿਭਆ ਜਾੰਦਾ ਿਹਅ; ਅਤੇ
2. ਜੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਦੇ ਿਹੱਸਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ
34 CFR §300.622
ਜਦ ਤੱਕ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ (ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ) ਿਵੱਚ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ,
FERPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, IDEA ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਾੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
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ਜ਼ਮਾਨਤ
34 CFR §300.623
ਹਰੇਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸਟੋਰੇਜ, ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ
ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ'
ਬੀ ਅਤੇ FERPA ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ
34 CFR §300.624
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਦ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਗਰ੍ੇਡ,
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗਾਂ, ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਿਰਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਬਗੈਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਕਾਰ
34 CFR §300.625
FERPA ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟਰ੍ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
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ਿਵਚੋਲਗੀ
ਿਵਚੋਲਗੀ
34 CFR §300.506
ਆਮ
MDE ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸਿਹਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ,
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਲੇਖ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਜਰੂਰਤਾਂ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਜਲੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਹੈ;
2. ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ
ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ; ਅਤੇ
3. ਿਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਵਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ।
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਿਵਅਸਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ, ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. ਜੋ ਿਕ ਉਿਚਤ ਬਦਲਵ ਿਵਵਾਦ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਿਵਚ ਪਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ;
2. ਜੋ ਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗ।
MDE ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗਤਾ-ਪਰ੍ਾਪਤ ਿਵਚੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ੰ ਣਮਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਨਰਪੱਖ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਦੇ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। MDE ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਰਲਵੇਂ, ਘੁਮ
ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਰਾਜ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
[Special Education Mediation Services] ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (http://MiKids1st.org)
ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ:
1. ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਗੁਪਤ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ;
2. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨਹ੍ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ (ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ) ਜਾਂ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਜਲੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਸਵਲ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਜੋ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ
ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਚੋਲੇ ਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ
ਿਵਚੋਲਾ:
1. MDE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
ਅਤੇ
2. ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਿਵਚੋਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਿਵਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
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ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ
ਵੱਖਰੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ,
MDE ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਦੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੱਦ ਤੱਕ MDE ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 60-ਕਲੰਡਰਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ
ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ALJ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45-ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ALJ
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
34 CFR §300.151
ਆਮ
MDE ਦੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਲਖਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿਦਆਂ ਹਨ (ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਯਮ 340.1701a,
340.1851-1853 ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨਕ ਿਨਯਮ ਵੇਖ)ੋ :
1. ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਮੇਤ;
2. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
3. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਵੰਡਣਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਣ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਿਚਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਢੁਕਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ MDE ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਿਮਲੀ ਹੈ,
MDE ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
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1. ਉਿਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
2. ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧ।

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
34 CFR §300.152
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ; ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
MDE, ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ [Office of Special Education (OSE)] ਰਾਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ
ਇਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ:
1. ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੇ MDE ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;
2. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਓ;
3. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ (a) ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਤੇ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ; ਅਤੇ (b) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ;
4. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ
ਅਦਾਰੇ IDEA ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ
5. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (a) ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ; ਅਤੇ (b) MDE ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਰਨ
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ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਧਾ; ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ; ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ MDE ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
1.

60-ਕਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ: (a) ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ; ਜਾਂ (b) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ
ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2.

ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ MDE ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: (a)
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ; (b) ਗੱਲਬਾਤ; ਅਤੇ (c) ਪਾਲਣਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।

ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ
ਜੇਕਰ ਇਕ ਿਲਖਤੀ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਲੇਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸ਼ਾਈ
ਗਈ ਉਪਚਾਰ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਿਜਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ
ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਿਨਯਤ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਿਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਤੁਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ), ਿਫਰ ਇਸ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ MDE ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲੇ ਜੁੜਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ MDE ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ
34 CFR §300.153
ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰਤ ਿਲਖਤੀ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਜਸਦਾ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ:
a. ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਪਰ੍ਬੰਧ;
b. 1976 PA 451, MCL 380.1 1 et seq, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਹੈ;
c.

2004, 20 U.S.C., ਪਾਠ 33, §1400 et seq. ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਿਤਗਤ ਅਿਧਿਨਯਮ,

ਅਤੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ, 34 C.F.R. ਭਾਗ 300, ਅਤੇ 34 C.F.R. ਭਾਗ 303; ਤੱਥ ਿਜਸ

'ਤੇ ਿਬਆਨ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ;
d. ਇਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਯੋਜਨਾ;
e. ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ;
f.

IDEA ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ

2.

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ

3.

ਜੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ:
a.

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ;

b.

ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਿਵਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

c.

ਬੇਘਰ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਕੂਲ
ਦਾ ਨਾਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

d.

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ

e.

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਪਤਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਪਰ੍ਸਤਾਵ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ MDE ਅਤੇ ISD ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
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ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੀਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰ ਨੇ OSE ਦੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
MDE ਨੇ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਰੂਪ OSE ਵੇਬਸਾਈਟ
(www.michigan.gov/specialeducation) ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉੱਪਰ 1-4 ਦੇਖ)ੋ ।
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ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ
34 CFR §300.507
ਆਮ
ਤੁਸੀ ਜਆੰ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਅਕ
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਅਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ:
1.

ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦਾ
ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ;

2.

ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
34 CFR §300.508
ਆਮ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ) ਨੂੰ MDE ਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਨਾ 33

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ:
2. ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ;
3. ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ;
4. ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੇਘਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ;
5. ਪਰ੍ਸਤਾਵਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ
6. ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ।
ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਿਟਸ
ਜੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਿਜੱਸ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ (ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ MDE ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੀਰ
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਸੰਤਖ
ੋ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ), ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਧੀਰ ਿਜਸਨੂੰ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਿਜਲਾ), ALJ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ,
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਉਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜ ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਧੀਰ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ
ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ALJ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸੋਧ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਸਰਫ ਜੇਕਰ:
1. ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ
2. ALJ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਨੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ)ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੁਬਾਰਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ (ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਤੇ ਮੁੜ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਪਰ੍ਵਾਿਨਤ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰਲੇਖ ਪੂਰਵ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ, ਹੇਠ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ
ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ;
2. ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ
ਅਸਵੀਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ;
3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਵਵਰਣ; ਅਤੇ
4. ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਵਲੋਂ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਉਪਰੋਕਤ 1-4 ਇਕਾਈਆਂ ਿਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਧੂਰੀ ਸੀ।
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਤੀ ਜਵਾਬ, ਹੇਠ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਮਲਣ ਦੇ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚਲੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਰੂਪ
34 CFR §300.509
MDE ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ MDE
ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਰੂਪ OSE ਵੇਬਸਾਈਟ
(www.michigan.gov/specialeducation) ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
(ਨੋਟ: ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ALJ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਣੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ
34 CFR §300.518
ਥੱਲੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਸਰਲੇਖ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ-ਪਰ੍ਣਾਲੀਆਂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ
ਇਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ MDE ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਸੱਿਖਅਕ ਪਲੇਸਮੇਟ
ੰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨਰਪੱਖ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਿਜਲਾ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜੇਕਰ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਿਨਯਿਮਤ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਜੇਕਰ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ ਤਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਗ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਚਾ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਗ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖਾਸ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਫਰ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੰਿਬਤ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਉਹ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ)

ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
34 CFR §300.510
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ 15
ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, MDE ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਅਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
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ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਠਕ:
1. ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ;
ਅਤੇ
2. ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਸਬੰਿਧਤ ਮੈਬ
ੰ ਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਅਤੇ ਤੱਥ, ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਿਵਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ।
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ:
1. ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋਗੇ;
2. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰਲੇਖ,
ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਤਸਤਾਵ ਿਮਆਦ
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਿਲ ਤੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ), ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ
ਅਪਵਾਦ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦ,ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ, 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
ਿਕ ALJ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ:
1. ਿਕਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਿਕਤੇ ਗਏ ਟੇਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉੰਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ;
2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ; ਅਤੇ
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3. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਸਥਾਰਤ ਿਰਕਾਰਡ
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ALJ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਲਈ
ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 45-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਮਆਦ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45-ਕਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ
ਿਜਲਾ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਤਾਂ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਿਧਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਿਲਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45-ਕਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਿਲਖਤੀ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਜੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨਣ
ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨਹ੍ਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ) ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਜਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਮਝੋਤਾ ਸਿਮੱਿਖਆ ਿਮਆਦ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ
ਿਜਲਾ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
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ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ
34 CFR §300.511
ਆਮ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਭਾਗ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ।
ਿਨਰਪੱਖ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇੱਕ ALJ ਨੂੰ
1. MDE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ALJ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
2. ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ALJ ਦੇ ਿਨਰੋਧਕਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ
ਹੋਵੇ;
3. ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IDEA ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਬੰਧ, ਅਤੇ IDEA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਨਯਮ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ IDEA ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਆਿਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ; ਅਤੇ
4. ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ, ਿਮਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ALJ ਰਾਜ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਗਤ ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਫ਼ਤਰ [State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHR)] ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। MDE (SOAHR ਦੁਆਰਾ) ਇਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ
ਏਲਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੱਖ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ
ਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
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ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸੰਬਿੋ ਧਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਅਪਵਾਦ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ-ਿਸਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ:
1. ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਪਰ੍ਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਸਮੱਿਸਆ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ;
2. ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦੀ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਜਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰ
34 CFR §300.512
ਆਮ
ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:
1. ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ;
2. ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਮਣਾ ਕਰੋ, ਕਰਾਸ-ਮੁਆਇਨਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉ;
3. ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ;
4. ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ, ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ-ਲਈ-ਵਰਤੀ ਿਰਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ;
5. ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਕਲਪ ਤੇ, ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਖੋਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸਾ
ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ALJ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
1. ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ;
2. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਖੋਲ;ੋ ਅਤੇ
3. ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
34 CFR §300.513
ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇੱਕ ALJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ALJ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ
FAPE ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਹੀਣਤਾ ਹੋਵੇ:
1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ FAPE ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ;
2. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ;
3. ਇੱਕ ਿਸਿਖਅਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬੇਵੱੁ ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਨਰਮਾਣ ਧਾਰਾ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ALJ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ (34 CFR §§300.500 through

300.536) ਤਿਹਤ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਭਾਗ ਿਵਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਅਧੀਨ (34 CFR §§300.500 through 300.536) ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਿਨਯਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ
MDE, ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਮਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
1. ਰਾਜ ਖਾਸ ਿਸੱਿਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇ।
2. ਉਹਣਾ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇ।
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ਅਪੀਲਾਂ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ; ਅਪੀਲ; ਿਨਰਪੱਖ ਸਮੀਿਖਆ
34 CFR §300.514
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ
ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ
ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ
ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
34 CFR §300.515
MDE ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਲਈ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45
ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ, ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ 30-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਧੀਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਤਬਿਦਲੀ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
1.

ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

2.

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ALJ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ 45-ਕਲੰਡਰ-ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ
ਹੋਵੇ।

ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
34 CFR §300.516
ਆਮ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ), ਜੋ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਵਾਦ ਿਵਚਲੇ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਯੋਗ ਅਿਧਕਾਰ
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ਖੇਤਰ (ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ) ਦੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਜਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਪੱਖ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ALJ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਕ
ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਧੂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ:
1. ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
2. ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
3. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣ
ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਜਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਿਜਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਿਵਵਾਦ ਿਵਚਲੇ ਰਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਿਨਯਮ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਿਵਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਿਵਧਾਨ, 1990 ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਣ, 1973
(ਸੈਕਸ਼ਨ 504) ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਿਸਰਲੇਖ V, ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ
ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਜੋ ਿਕ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ
ਗਏ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੱਖ ਨੇ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ
ਤਿਹਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ IDEA ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲੱਬਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਾਹਤ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਿਸੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ IDEA (ਭਾਵ, ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਪਰ੍ਸਤਾਵ
ਬੈਠਕ, ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਪਲਬਧ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ
34 CFR §300.517
ਆਮ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਿਲਆਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ
ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ
ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਰਾਜ ਿਸੱਿਖਅਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ
ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ: (a) ਨੇ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਵਅਰਥ, ਬੇਲੋੜੀ, ਜਾਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦ ਦੇ ਹੈ; ਜਾਂ (b) ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼, ਜਾਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦ
ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਚੱਲਤ ਰਾਜ ਿਸੱਿਖਅਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਸੇ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕਾਰਜ਼
ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।
ਫੀਸ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ:
1. ਫੀਸ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਚਿਲਤ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
2. ਫੀਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ
ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ:
a. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 68 ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜਾਂ, ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਿਦਨ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ;
b. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਅਤੇ
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c.

ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ੍ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਇਜ ਲੱਗੇਗਾ।
3. ਿਕਸੇ IEP ਟੀਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
4. ਿਸਰਲੇਖ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
5. ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ, ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬੈਠਕ ਿਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨੂੰ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ, ਿਜਵੇਂ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ:
1. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਰੀ
ਨਾਲ ਕਰ ਰਹ ਹਨ;
2. ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁਨਰ, ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਠਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ
ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਅਣ-ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
3. ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ; ਜਾਂ
4. ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਿਸਰਲੇਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ
ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬੇਨਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਿਮੱਥੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਬੰਧਾਂ ਤਿਹਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਿਵਧੀਆਂ
ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
34 CFR §300.530
ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਕ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਦਲਣਾ, ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ
ਹੈ, ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ
ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਿਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ
ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਪਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੈਿਟੰਗ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਿਟੰਗ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਿਰਣ ਹਟਾਉਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ
ਤੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇਸਮਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ
ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ)ੋ ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ,
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਿਵਹਾਰ ਿਜਸ ਨੇ ਿਵਹਾਰਕ ਿਵਹਾਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
(ਹੇਠ ਵੇਖੋ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਿਨਰਧਾਰਣ), ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ 10 ਸਕੂਲ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਉਸ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਮਆਦ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਬਨਾ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜੰਵੇ ਿਕ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ ਬਦਲਵੀਂ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੈਿਟੰਗ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਕ ਅੰਤਿਰਮ ਬਦਲਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਮਾਹੌਲ ਿਵਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਨਾ 46

ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਿਦਨਾਂ ਜਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ
ਤਰਹ੍ਾਂ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਿਜਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਦੂਜੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ
ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਤੇ
2. ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ [Functional Behavioral Assessment (FBA)],
ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਫਰ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਜੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ)ੋ , ਿਫਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਆਮ ਿਸੱਿਖਅਕ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਿਟੰਗ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ)ੋ , ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਮ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ IEP ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਿਨਰਧਾਰਣ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲੀ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, (ਿਸਵਾਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ, ਜੋ ਿਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ),
ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ IEP ਟੀਮ (ਿਜਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ IEP, ਿਕਸੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ:
1. ਜੇ ਸਵਾਲ ਿਵਚ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਰਸ਼ਤੇ ਸਨ; ਜਾਂ
2. ਜੇ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦਫ਼ਤਰ

ਪੰਨਾ 47

ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਿਵਹਾਰ ਸਕੂਲ
ਿਜਲੇ ਦੇ IEP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਘਾਿਟਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ
ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਤਾਂ IEP ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਤਾਂ:
1. ਇਕ FBA ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਪਲੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਕ
FBA ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕ ਿਵਹਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ [Behavioral Intervention Plan

(BIP)] ਲਾਗੂ ਕਰੇ; ਜਾਂ
2. ਜੇ BIP ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, BIP ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੋ, ਿਵਹਾਰ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ।
ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਜਲਾ BIP ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ
ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ।ੇ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ
ਭਾਵੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰਮ ਬਦਲਵੀਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ
ਸਥਾਪਤੀ (ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ) ਤੱਕ 45 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੱਚਾ:
1. ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ ਿਵਚ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ MDE ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
2. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਸਮਾਿਰਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ MDE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਵੇਚਨ ਿਦ ਇੱਛਾ ਰਖਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
3. ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਪਿਰਸਰ, ਜਾਂ MDE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲਗੀ ਹੈ।
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ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਨਯੰਿਤਰ੍ਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (21 U.S.C. 812(c)) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 202(c) ਿਵਚ ਅਨੁਸੂਚੀ I, II,
III, IV, ਜਾਂ V ਿਵਚ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਇਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ।

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਨਯੰਿਤਰ੍ਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ
ਤਿਹਤ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਹੋਵੇ।

ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਿਸਰਲੇਖ 18, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1365 ਦੀ ਉਪਭਾਗ (h) ਦੇ ਪੈਰਾਗਰ੍ਾਫ (3)
ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ '' ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ '' ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। (ਅਟੈਚਮੈਂਟ A. ਵੇਖ)ੋ

ਹਿਥਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਲੇਖ 18, ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰਾਜ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 930 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਉਪਭਾਗ (g) ਦੇ ਪੈਰਾਗਰ੍ਾਫ (2) ਦੇ ਤਿਹਤ
“ਖਤਰਾਨਾਕ ਹਿਧਆਰ” ਹੈ। (ਅਟੈਚਮੈਂਟ A. ਵੇਖ)ੋ

ਸੂਚਨਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ
34 CFR §300.536
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਸੱਿਖਅਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਲੇਸਮੇਟ
ੰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:
1. ਹਟਾਉਣਾ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਜਾਂ
2. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ:
a. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ;
b. ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ;
c.

ਅਿਜਹੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ

ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸੇਿਟੰਗ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ
34 CFR § 300.531
IEP ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਪਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੈਿਟੰਗ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲਾਵ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਲੇਖ ਵਾਧੂ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲ
34 CFR § 300.532
ਆਮ
ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ
ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1.

ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਨਯਮਾਂ ਤਿਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ;

2.

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ੍ਗਟਾਵੇ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ

ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ੀਿਕਰ੍ਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ (ਉਪਰੋਕਤ) ਦਾਇਰ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਰ੍ਬਧ
ੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ
ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖ ਿਨਰਪੱਖ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ALJ ਨੂੰ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ALJ ਨੂੰ:
1. ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਜਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੇ ALJ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਿਜੰਵੇ ਿਕ ਿਸਰਲੇਖ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਹਾਰ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਸੀ; ਜਾਂ
2. ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ 45 ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਅੰਿਤਰ੍ਮ ਿਵਕਲਿਪਕ
ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੈਿਟੰਗ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਓ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ
ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਪਸ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਲੇਖ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ
ਸੁਣਵਾਈ, ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਇਲਾਵਾ:
1. MDE ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਮਤੀ ਤੋਂ 20
ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਨਰਣੇ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਬੈਟਕ
ਹ੍ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ,ੇ ਜਾਂ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੱਤ ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮਸਲਾ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਲਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇੱਕ ਿਨਯਤ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ
ਵੀ ਪੱਖ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ) ਿਸਰਲੇਖ "ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ" ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਸਮੇਟ
ੰ
34 CFR §300.533
ਜੱਦ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ MDE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਪਕ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸਥਾਪਨ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੱਕ, ਸਕੂਲ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਥਾੱਿਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਸੰਬਿੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ
34 CFR §300.534
ਆਮ
ਜੇ ਬੱਚਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਗਆਨ (ਹੇਠਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ) ਸੀ, ਿਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਗਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੇ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ,
1. ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਪਰ੍ਗਟਾਈ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਅਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
2. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੇ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੱਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ;
3. ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਿਜਲੇ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਿਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ
ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਪਵਾਦ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇਨੰ ੂ ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ:
1. ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ
2. ਬੱਚਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾ ਪੱਕਾ
ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ, ਜੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ
ੰ ੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਲਈ ਿਗਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੇਠ ਦੱਸੈਆ ਹੈ,
ਬੱਚਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪ-ਿਸਰਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬਧ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ
ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਇੱਕ ਤੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸੱਿਖਅਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਥਾਨ ਿਵਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਹਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ
ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
34 CFR §300.535
IDEA ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
1. ਿਕਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਉਿਚਤ ਅਥੌਿਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ;
ਜਾਂ
2. ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ:
1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਿਰਤ ਹੋਣ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ;
2. ਿਸਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ FERPA
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੱਕ।
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ਜਨਤਕ ਖਰਿਚਆਂ ਤੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜਰੂਰਤਾਂ
ਆਮ
34 CFR §300.148
IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ
ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ
FAPE ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਕੂਲ
ਿਜਲਾ ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਆਬਾਦੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਿਵਚ ਭਾਗ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ 34 CFR §§300.131 ਅਧੀਨ 300.144 ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਪਰ੍ੀਸਕੂਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ FAPE ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਿਚਤ ਹੈ। ALJ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮਟ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ MDE ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸੀਮਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਜੇ: (a) ਹਾਿਲਆ IEP ਬੈਠਕ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
IEP ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FAPE
2. ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ੍ਸਤਾਿਵਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਸਮੇਤ; ਜਾਂ (b) ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ), ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਜਲੇ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ;
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3. ਜੇ, ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਿਜਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ
ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ
ਸੀ), ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ; ਜਾਂ
4. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂਸੰ।
ਪਰ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਾਗਤ:
1. ਨੋਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ: (a) ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ; (b) ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੋਿਟਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਾਂ (c) ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
2. ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ALJ ਦੇ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਵੱਚ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਘਟ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ: (a) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਜਾਂ
(b) ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
34 CFR §300.520
ਜਦੋਂ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ੀਗਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ), ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ IDEA ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਿਟਸ
ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ IDEA ਟਰ੍ਾਸ
ਂ ਫਰ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਤਿਹਤ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁਚ
ੰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਿਕਸ਼ੋਰ ਸੰਘ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੁਧਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਹਨ।
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ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਏ – ਸੰਘੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੱਟ
18 USC 1365(h)
3. "ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੱਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੱਟ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (A)

ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ;

(B)

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦਰਦ;

(C)

ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵਗਾੜ; ਜਾਂ

(D)

ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਹੱਸੇ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ; ਅਤੇ

4. ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੱਟ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (A)

ਇੱਕ ਕੱਟ, ਖਰੋਚ, ਸੱਟ ਜਲਣ, ਜਾਂ ਿਵਗਾੜ;

(B)

ਸ਼ਰੀਰਕ ਦਰਦ;

(C)

ਿਬਮਾਰੀ;

(D)

ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਿਹੱਸੇ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ; ਜਾਂ

(E)

ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਟ; ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇ

ਹਿਥਆਰ
18 USC 930(g)
(2) ਸ਼ਬਦ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿਥਆਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕ ਹਿਥਆਰ, ਯੰਤਰ, ਸਾਧਨ, ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਜੀਵੰਤ ਜਾਂ ਬੇਜਾਨ, ਜੋ ਿਕ
ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾਈ ਦੇ 2 1/2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ।
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