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[ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)], என்ற சட்டம் குைறபாடுகள் உள்ள 

மாணவர்களின் கல்வி பற்றிய கூட்டாட்சி சட்டம். இந்த சட்டத்தின்கீழ் 

பள்ளிக்கூடங்களில். படிக்கும் குைறபாடுகள் உள்ள மாணவர்களின் ெபற்ேறாற்களுக்கு 

IDEA மற்றும் U.S கல்வித்துைற கட்டுபாடுகளின்கீழ் ெசயல்முைற பாதுகாப்புகள் பற்றி 

முழு விளக்கம் தரேவண்டும் இந்த அறிவிப்பின் பிரதிெயான்ைற ஆண்டுக்கு ஒேர ஒரு 

முைற ெபற்ேறாருக்கு வழங்கப்பட ேவண்டும்.: (1) ெதாடக்க குறிப்பு அல்லது ெபற்ேறார் 

மதிப்பீட்டு ேகாரிக்ைக (2) முதல் மாநிலப் புகாைரப் ெபற்றுக் ெகாண்டதன் கீழ் 34 CFR 

§300.151 மூலம் 300.153 மற்றும் ஒரு பள்ளி ஆண்டில் §300.507 இன் கீழ் முதல் 

ெசயல்முைற புகாைரப் ெபற்றேபாது (3) ஒரு ஒழுங்கு நடவடிக்ைக முடிைவ 

எடுக்கும்ேபாது, அது ேவைலவாய்ப்பு மாற்றத்ைத ஏற்படுத்துகிறது (4) ெபற்ேறார் 

ேகாரிக்ைக மீது. [34 CFR §300.504(a)] 

இந்த ெசயல்முைற பாதுகாப்பு எச்சரிக்ைக அறிவிப்பு அைனத்து நைடமுைற 

பாதுகாப்பிற்கான முழு விளக்கத்ைத §300.148 கீழ் ேசர்க்க ேவண்டும் (ெபாது ெசலவில் 

தனியார் பள்ளியில் ஒருதைலப்பட்ச ேவைல வாய்ப்பு), §§300.151 மூலம் 300.153 

(மாநில புகார் நைடமுைறகள்) §300.300 (ஒப்புதல்) §§300.502 மூலம் 300.503, §§300.505 

மூலம் 300.518, மற்றும் §§300.530 மூலம் 300.536 (நைடமுைற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் 

பகுதி B ஒழுங்கைமப்பின் துைணப்பகுதி E) மற்றும் §§300.610 மூலம் 300.625 

(இரகசியத்தன்ைம ெகாண்ட தகவல் விதிகளில் துைணப்பகுதி F)  

இந்த ஆவணத்தின் கீழ் பின்வரும் சுருக்ெகழுத்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

ALJ நிர்வாக சட்ட நீதிபதி [Administrative Law Judge] 

BIP  நடத்ைத தைலயீட்டுத்திட்டம் [Behavioral Intervention Plan] 

FAPE  ெபாருத்தமான இலவச ெபாது கல்வி [Free Appropriate Public Education] 

FERPA  குடும்ப கல்வி உரிைமகள் மற்றும் தனியுரிைம சட்டம் [Family Educational 

Rights and Privacy Act] 

FBA  ெசயல்பாட்டு நடத்ைத மதிப்பீடு [Functional Behavioral Assessment] 

IDEA  தனிநபர்களின் குைறபாடுகள் கல்வி சட்டம் [Individuals with Disabilities 

Education Act] 

IEE  சுயாதீன கல்வி மதிப்பீடு [Independent Educational Evaluation] 

IEP  தனிப்பட்ட கல்வி திட்டம் [Individualized Education Program] 

MDE மிச்சிகன் கல்வித்துைற [Michigan Department of Education] 

OSE சிறப்பு கல்வி அலுவலகம் [Office of Special Education] 

SOAHR  நிர்வாக விசாரைண மற்றும் விதிகளளின் மாநில அலுவலகம் [State 

Office of Administrative Hearings and Rules] 
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நைடமுைற பாதுகாப்புகள் அறிவிப்பு 

ெபாதுவான தகவல் 

முன்னதாக எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு 

34 CFR §300.503  

அறிவிப்பு 

உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி (இந்த அறிவிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் "மாவட்டப்பள்ளி" என்ற 

ெசால், ஒரு ெபாது கல்விச்சாைலயில் அடங்கும்) உங்களுக்கு எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு 

வழங்க ேவண்டும் (சில தகவல்கைள எழுத்துப்பூர்வமாக வழங்கவும்) 

எப்ெபாழுதாகிலும் 

1. அைடயாளத்ைத ஆரம்பிக்க அல்லது மாற்றுவதற்கு முன்ெமாழிகிறது, மதிப்பீடு 

அல்லது உங்கள் பிள்ைளயின் கல்விைய நிைலப்படுத்தல், அல்லது உங்கள் 

குழந்ைதக்கு ெபாருத்தமான இலவச ெபாது கல்வி [Free Appropriate Public 

Education (FAPE)] வழங்குவது; அல்லது  

2. அைடயாளத்ைத ஆரம்பிக்க அல்லது மாற்றுவதற்கு மறுப்பு, மதிப்பீடு, அல்லது 

உங்கள் பிள்ைளயின் கல்விைய நிைலப்படுத்தல் அல்லது உங்கள் பிள்ைளக்கு 

FAPE வழங்குதல் 

அறிவிப்பு உள்ளடக்கம் 

அவசியமான எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு: 

1. உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்தின் முன்ெமாழிவு அல்லது எடுக்க மறுக்கின்ற ெசயைல 

விளக்குங்கள் 

2. உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி ஏன் நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும் அல்லது நிராகரிக்க 

ேவண்டும் என்பைத விளக்குங்கள்; 

3. ஒவ்ெவாரு மதிப்பீட்டு நைடமுைறையயும் விவரிக்கவும், மதிப்பீடு, சாதைன 

அல்லது உங்கள் பள்ளிக்கூட மாவட்ட நடவடிக்ைககைள முன்ெமாழியேவா 

அல்லது மறுக்கேவா தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும் 

4. [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] ன் பாகம் B இல் உள்ள நைடமுைற 

பாதுகாப்புச் சட்டங்களின் கீழ் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருப்பதாக ஒரு 

அறிக்ைகையச் ேசர்க்கவும்; 

5. உங்கள் பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் முன்ெமாழிதல் அல்லது மறுத்தல் ேபான்ற 

நடவடிக்ைக மதிப்பீட்டிற்கான ஆரம்ப பரிந்துைர அல்ல என்றால், நைடமுைற 

பாதுகாப்பிற்கான விளக்கத்ைத எவ்வாறு ெபறலாம் என்பைத கூரவும் 
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6. IDEA இன் பாகத்ைத புரிந்துெகாள்ள உதவுவதற்கு நீங்கள் ஆதாரங்கைளச் 

ேசர்க்க ேவண்டும்; 

7. உங்கள் பிள்ைளயின் தனித்துவமான கல்வித் திட்டக் [Individualized Education 

Program (IEP)] குழுைவக் கருத்தில் ெகாண்ட ேதர்வு மற்றும் அந்த ேதர்வுகள் ஏன் 

நிராகரிக்கப்பட்டன என்பதற்கான காரணங்கைள விவரிக்கவும்  

8. உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி முன்ெமாழிந்த அல்லது நடவடிக்ைக 

மறுத்துவிட்டதற்கான காரணங்கைள விளக்கவும்.  

தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டத்தின் அறிவிப்பு எனப் பயன்படுத்துதல் 

ெபற்ேறார் ெபறும் ஆவணங்கள §300.503 இல் அைனத்து ேதைவகைளயும் பூர்த்தி 

ெசய்யும் வைர ஒரு ெபாது நிறுவனம் IEP ஐ முன் எழுதப்பட்ட அறிவிப்பின் ஒரு 

பகுதியாக பயன்படுத்தலாம். 

புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய ெமாழியின் அறிவிப்பு 

எப்படி அறிவிப்பு இருக்க ேவண்டும் 

1. ெபாது மக்களுக்கு புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய ெமாழியில் எழுதப்பட்டது 

2. அவ்வாறு ெசய்வதற்கு சாத்தியமற்றது இல்ைலெயனில், உங்கள் ெசாந்த 

ெமாழியில் அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்தும் மற்றவைக தகவல்ெதாடர்புகளில் 

வழங்கப்படும் 

உங்களுைடய ெசாந்த ெமாழி அல்லது பிற ெமாழி பயன்முைற எழுத்துமூல ெமாழி 

அல்ல, என்பதைன மாவட்டப்பள்ளி உறுதிப்படுத்த ேவண்டும்: 

1. இந்த அறிவிப்பு உங்கள் ெசாந்த ெமாழியில் அல்லது மற்ற தகவல் ெதாடர்பு 

முைறயின் மூலம் உங்கள் வாயிலாக ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டுள்ளது; 

2. நீங்கள் அறிவிப்பின் உள்ளடக்கத்ைதப் புரிந்துெகாள்கிறீர்கள் 

3. 1 மற்றும் 2 பயன்பட்டுவிட்டது என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன.  

தாய் ெமாழி 

34 CFR §300.29  

தாய் ெமாழி, வைரயறுக்கப்பட்ட ஆங்கில அனுபவம் ெகாண்ட ஒரு நபருடன் 

பயன்படுத்தினால், பின்வருவனவற்ைறக் குறிக்கிறது 

1. ஒரு தனி நபரால் ெபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ெமாழி, அல்லது, ஒரு 

குழந்ைதயாக இருந்தால், குழந்ைதயின் ெபற்ேறாரால் ெபாதுவாக 

பயன்படுத்தப்படும் ெமாழி;  
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2. ஒரு குழந்ைதயுடன் ேநரடியாக ெதாடர்புெகாள்வதன் மூலம் (குழந்ைத மதிப்பீடு 

உட்பட), ெபாதுவாக குழந்ைத வீட்டில் அல்லது கற்றல் சூழலில் பயன்படுத்தும் 

ெமாழி. 

காதுேகளாைம அல்லது பார்ைவயற்ற ஒரு நபர் அல்லது எழுதப்பட்ட ெமாழியில்லாத 

ஒரு நபருக்கு, ெபாதுவாகப் பயன்படுத்தும் தகவல்ெதாடர்பு முைற ஆகும். (குறியீட்டு 

ெமாழி, பிெரய்ல் அல்லது வாய்வழி ெதாடர்பு ேபான்றைவ) 

மின்னஞ்சல் 

34 CFR §300.505  

உங்கள் மாவட்டப்பள்ளிப் ெபற்ேறார்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் ஆவணங்கைள ெபற 

ேதர்வு ெசய்தால், நீங்கள் பின்வரும் தகவல்கைள மின்னஞ்சல் மூலம்ெபற ேதர்வு 

ெசய்யலாம்: 

1. முன்னதாக எழுதிய அறிவிப்பு;  

2. ெசயல்முைற பாதுகாப்பு அறிவிப்பு மற்றும்  

3. முைறயான ெசயல்முைற புகார் ெதாடர்பான அறிவிப்புகள். 

ெபற்ேறார் ஒப்புதல் - வைரயைற 

34 CFR §300.9  

ஒப்புதல்  

ஒப்புதல் ெபாருள்: 

1. எல்லா தகவல்கைளயும் உங்களுைடய ெசாந்த ெமாழியில் அல்லது ேவறு 

தகவல் ெதாடர்பு முைறயில் முழுைமயாக அறிந்திருக்கிறீர்கள் (குறியீட்டு 

ெமாழி, பிெரய்ல் அல்லது வாய்வழி ெதாடர்பு ேபான்றைவ) அைனத்து 

நடவடிக்ைக பற்றிய தகவல்கைளயும் ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்கள். 

2. அந்த ெசயலுக்கு நீங்கள் புரிந்துெகாண்டு எழுத்துப்பூர்வமாக 

ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்கள், மற்றும் விரிவான நடவடிக்ைக பற்றிய ஒப்புதல், மற்றும் 

பதிவுகளூக்கான பட்டியல் (ஏதாவது) அது யாருக்கு ெவளியிடப்படும் மற்றும் 

3. உங்கள் பங்கில் ஒப்புதல் தானாகேவ உள்ளது என்பைத நீங்கள் 

புரிந்துெகாள்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் உங்கள் 

சம்மதத்ைதப் திரும்பப்ெபறலாம். 

நீங்கள் ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, உங்கள் சம்மதத்ைதத் ெதரிவித்தபின், அைத 

நீக்குவதற்கு முன்னர் ஏற்பட்ட ஒரு ெசயைல மறுபடியும் மறுக்க முடியாது.  
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ெபற்ேறாருக்கான ஒப்புதல் 

34 CFR §300.300  

ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கான ஒப்புதல் 

முன்னறிவிப்புடன் முன்ெமாழியப்பட்ட நடவடிக்ைக உங்களுக்கு முன்னறிவிப்பு 

ெசய்யாமல் உங்கள் குழந்ைதக்கு IDEA இன் பி பிரிவின் கீழ் தகுதியுள்ளவரா 

என்பைதத் தீர்மானிக்க ஆரம்ப மதிப்பீட்ைட நடத்த முடியாது மற்றும் உங்கள் ஒப்புதல் 

ெபறாமல் தைலப்பின்கீழ் விவரித்துள்ளனர் ெபற்ேறார் ஒப்புதல் - வைரயைற. 

உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி ஒரு ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்ட 

சம்மதத்ைதப் ெபறுவதற்கு உங்கள் குழந்ைத ஒரு இயலாைம ெகாண்ட குழந்ைத 

என்பைத தீர்மானிக்க நியாயமான முயற்சிகள் ெசய்ய ேவண்டும். 

ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கான உங்கள் அனுமதி இல்ைல, உங்கள் குழந்ைதக்கு சிறப்பு கல்வி 

மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்குவதற்கு பள்ளி மாவட்டத்திற்கான உங்கள் 

ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

உங்கள் குழந்ைத ெபாதுப் பள்ளியில் ேசர்ந்தால் அல்லது உங்கள் குழந்ைத ஒரு 

ெபாதுப் பள்ளியில் ேசர முயற்சி ெசய்தால் மற்றும் நீங்கள் ஒப்புதல் வழங்க 

மறுத்துவிட்டால் அல்லது ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கான ஒப்புதைல வழங்குவதற்கான 

ேகாரிக்ைகக்கு பதிலளிக்க முடியவில்ைல, ஆனால், உங்கள் குழந்ைதக்கு ஆரம்பகால 

மதிப்பீட்ைட சட்டத்தின் மத்தியஸ்தம் அல்லது முைறயான ெசயல்முைற புகார், 

தீர்மானக் கூட்டம், மற்றும் பாரபட்சமற்ற ெசயல்முைற விசாரைண நைடமுைறகள் 

ஆகியவற்ைறப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவசியமற்றது இந்தச் சூழ்நிைலயில் 

உங்கள் பிள்ைள மதிப்பீடு ெசய்யாவிட்டால் உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி அதன் 

கடைமகைள மீறாமல் உங்கள் குழந்ைதைய கண்டுபிடித்து, அைடயாளம் காணவும் 

மற்றும் மதிப்பீடும் ெசய்யலாம். 

மாநில வார்டுகளின் ஆரம்ப மதிப்பீடுகளுக்கான சிறப்பு விதிகள் 

ஒரு குழந்ைத மாநிலத்தின் ெபாறுப்பு மற்றும் அவரது ெபற்ேறாருடன் வாழவில்ைல 

என்றால் -- 

ஒரு குழந்ைத இயலாைம ெகாண்ட குழந்ைத என்பைத தீர்மானிக்க மாவட்டப்பள்ளிக்கு 

ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்காக ெபற்ேறாரின் ஒப்புதல் ேதைவயில்ைல 

1. அவ்வாறு ெசய்ய நியாயமான முயற்சிகள் இருந்தாலும், மாவட்டப்பள்ளிக்கு 

குழந்ைதயின் ெபற்ேறாைர கண்டுபிடிக்க முடியாது; 

2. ெபற்ேறாரின் உரிைமகள் அரச சட்டத்தின் படி நிறுத்தப்பட்டு விட்டன; அல்லது 
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3. குழந்ைதயின் ெபாது கவனிப்புக்கு ஒரு நீதிபதி அல்லது ெபாது நிறுவனம் 

கல்வி முடிவுகைள எடுக்க உரிைமைய ஒதுக்கியுள்ளது மற்றும் ெபற்ேறார் தவிர 

ேவறு ஒரு நபருக்கு ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்காக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

IDEA-ல் பயன்படுத்தப்படும் மாநிலத்தின் வார்டு, என்றால்:  

1. ஒரு வளர்ப்பு குழந்ைத, குழந்ைதயின் வழக்ைக ேமற்பார்ைவயிடுகின்ற ஒரு 

நீதிபதி குழந்ைதயின் சார்பில் கல்வி முடிவுகைள எடுக்க உரிைமயுள்ள 

குழந்ைதயின் ெபற்ேறார் அல்லது குழந்ைதயின் பாதுகாப்புக்காண ஒரு 

ெபாறுப்பான ெபாது நிறுவனம்  

2. மாநில சட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாநிலத்தின் வார்டு கருதப்படுகிறது;  

3. மாநில சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தின் ஒரு வார்டு கருதப்படுகிறது; அல்லது  

4. காவலில் உள்ள ெபாது குழந்ைத நல நிறுவனம் 

ெபற்ேறாரின் ஒப்புதலுக்கான ேசைவகள் 

உங்கள் பள்ளிக்கு முதல் முைறயாக உங்கள் குழந்ைதக்கு விேசட கல்வி மற்றும் 

ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்குவதற்கு முன்னர் உங்கள் தகவல் ெதாடர்பு 

சம்மதத்ைதப் ெபற ேவண்டும், ேமலும் அந்த தகவல் ஒப்புதல் ெபற நியாயமான 

முயற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும். 

உங்கள் குழந்ைதக்கு முதல் முைறயாக விேசட கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள ெபற உங்கள் ஒப்புதலுக்கான ேகாரிக்ைகைய நீங்கள் மறுக்கவில்ைல 

என்றால், அல்லது நீங்கள் அத்தைகய ஒப்புதைல வழங்க மறுத்தால் உங்கள் 

மாவட்டப்பள்ளி நைடமுைற பாதுகாப்புப் பயன்கைளப் பயன்படுத்த முடியாது 

(அதாவது, மத்தியஸ்தம், முைறயான ெசயல்முைற புகார், தீர்மானக்கூட்டம் அல்லது 

ஒரு பாரபட்சமற்ற நைடமுைற விசாரைண) ஒப்பந்தம் ெபறுவதற்காக அல்லது உங்கள் 

சம்மதமின்றி உங்கள் பிள்ைளக்கு விேசட கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகள் 

(உங்கள் குழந்ைதயின் IEP குழுவால் பரிந்துைரக்கப்படுகிறது) வழங்கப்படலாம் என்ற 

தீர்ப்பு.அளிக்கலாம். 

உங்கள் குழந்ைதக்கு முதல் முைறயாக சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள ெபற உங்கள் ஒப்புதல் ெகாடுக்க மறுத்தால், அல்லது 

1. உங்கள் குழந்ைதக்கு அந்த FAPE ேசைவைய வழங்குவதில் ேதால்வி 

அைடந்தால் உங்கள் குழந்ைதக்கு தவறான தகவைல வழங்குவதற்கான 

ேதைவைய மீறுவது இல்ைல; மற்றும் 

2. ஒரு IEP சந்திப்பு அல்லது உங்களுைடய சம்மதம் ேகாரப்பட்ட விேசட கல்வி 

மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகளுக்காக உங்கள் பிள்ைளக்கு IEP ஐ உருவாக்க 

ேவண்டும்  
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ெபற்ேறார் ஒப்புதல் ரத்து 

உங்கள் பள்ளிக்கு உங்கள் குழந்ைதக்கு சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள வழங்க உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்திற்கு உங்கள் ஒப்புதைலையத் திரும்பப் 

ெபறவும் (திரும்பப் ெபறவும்) பள்ளியின் மாவட்டத்ைத நீங்கள் ெதரிவிக்கிறீர்கள்: 

1. உங்கள் பிள்ைளக்கு சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள 

வழங்கத் ெதாடரக்கூடாது; 

2. உரிய ேநரத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்க ேவண்டும், IDEA விதிகளின் 

§300.503 உடன் ஒத்திருக்கும், விேசட கல்விைய நிறுத்துவதற்கான 

அவர்களின் முன்ெமாழிவு மற்றும் உங்கள் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் ரத்து 

ெசய்யப்பட்டதன் மூலம் ெதாடர்புைடய ேசைவகள்; 

3. சில காரணங்களுக்காக ெசயல்முைற நைடமுைறகள் பயன்படுத்த 

முடியாது(அதாவது, மத்தியஸ்தம், தீர்மானக் கூட்டம் அல்லது ஒரு 

பாரபட்சமற்ற நைடமுைற விசாரைண) ஒப்பந்தம் ெபறுவதற்காக அல்லது 

உங்கள் குழந்ைதக்கு இந்தச் ேசைவகைள வழங்கப்படலாம் என்ற தீர்ப்பு 

4. உங்கள் பிள்ைளக்கு கூடுதல் சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள வழங்குவதில் ேதால்வியைடந்ததன் காரணமாக உங்கள் 

குழந்ைதக்கு FAPE கிைடக்க ேவண்டிய ேதைவைய மீறுவது இல்ைல 

5. ஒரு IEP சந்திப்பு அல்லது உங்கள் குழந்ைதக்கு சிறப்பு கல்வி மற்றும் 

ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்குவதற்கு IEP ஐ உருவாக்க ேவண்டும். 

மற்றும் 

6. ஒப்புதல் ரத்து ெசய்யப்படுவதால், உங்கள் பிள்ைளயின் சிறப்பு கல்வி 

மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு எந்தெவாரு 

குறிப்ைபயும் நீக்க உங்கள் பிள்ைளயின் கல்விப் பதிவுகள் திருத்த ேவண்டிய 

அவசியமில்ைல. 

மறுவாழ்வுகளுக்கான ெபற்ேறார் ஒப்புதல் 

உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி நிரூபிக்க முடியாவிட்டால், அது உங்கள் குழந்ைதக்கு 

மறுபரிசீலைன ெசய்யுமுன், உங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்ட சம்மதத்ைதப் ெபற ேவண்டும்: 

1. உங்கள் பிள்ைளயின் மதிப்பீட்டிற்கான ஒப்புதைலப் ெபற நியாயமான 

நடவடிக்ைககைள எடுத்தது; ேமலும் 

2. நீங்கள் பதிலளிக்கவில்ைல. 

உங்கள் பிள்ைளயின் மதிப்பீட்ைட ஒப்புக் ெகாள்ள மறுத்தால், உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி 

மத்தியஸ்தத்ைதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் உங்களுைடய குழந்ைதயின் 

மதிப்பீட்ைடப் பயன்படுத்தி ெதாடர ேவண்டும், முைறயான ெசயல்முைற புகார், 

தீர்மானக் கூட்டம் மற்றும் பாரபட்சம் காரணமாக நைடமுைற விசாரைண முைறகள்  
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உங்கள் பிள்ைளயின் மறு மதிப்பீட்ைட ஒப்புக்ெகாள்வதற்கு நீங்கள் மறுத்தைத 

புறக்கணிக்க முயலுங்கள் ெதாடக்க மதிப்பீட்ைடப் ேபாலேவ, இந்த முைறயில் மறு 

மதிப்பீடு ெசய்யத் தவறினால் உங்கள் பள்ளிக்கூட்டைமப்பு IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் 

அதன் கடைமகைள மீறுவதில்ைல. 

ெபற்ேறார் ஒப்புதல் ெபற நியாயமான முயற்சிகளின் ஆவணம் 

உங்கள் பள்ளி ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கான ெபற்ேறாரின் ஒப்புதல் ெபற, முதல் முைறயாக 

சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்கவும், மறு மதிப்பீடு ெசய்ய 

மற்றும் ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்கான மாநில வார்டுகளின் ெபற்ேறார்கைள 

கண்டுபிடிப்பதற்கான நியாயமான முயற்சிகளின் ஆவணங்கைள பராமரிக்க ேவண்டும். 

இந்த பகுதிகளில் மாவட்டப்பள்ளியின் முயற்சிகளின் பதிவுகைள ஆவணங்களாக 

உள்ளடக்கியிருக்க ேவண்டும், அதாவது: 

1. ெதாைலேபசி அைழப்புகள் பற்றிய விரிவான பதிவுகைள உருவாக்கியது 

அல்லது முயற்சிக்கப்பட்டது மற்றும் அந்த அைழப்புகளின் முடிவுகள்;  

2. ெபற்ேறாருக்கு அனுப்பிய கடிதங்கள் மற்றும் அதற்கு ெபறப்பட்ட பதில்கள்; 

ேமலும் 

3. ெபற்ேறார் வீட்டிற்கு வந்த வருைககளின் விரிவான பதிவுகள் அல்லது 

ேவைல வாய்ப்பு மற்றும் அந்த வருைககளின் முடிவுகள். 

மற்ற ேதைவகளுக்கான ஒப்புதல் 

உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்திற்கு முன் உங்கள் ஒப்புதல் ேதைவயில்ைல: 

1. உங்கள் பிள்ைளயின் மதிப்பீடு அல்லது மறு மதிப்பீடின் ஒரு பகுதியாக 

இருக்கும் தரைவ மதிப்பாய்வு ெசய்யவும் 

2. உங்கள் பிள்ைளக்கு ஒரு ேசாதைன ெகாடுங்கள் அல்லது மற்ற மதிப்பீடு 

அதாவது எல்லா குழந்ைதகளுக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது தவிர, அந்த 

ேசாதைன அல்லது மதிப்பீடின் முன், அைனத்து குழந்ைதகளின் 

ெபற்ேறாரிடமும் ஒப்புதல் ேதைவப்படுகிறது 

உங்கள் பள்ளி மாவட்டம் ஒரு ேசைவ அல்லது ெசயல்பாட்டிற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது, 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ைத மறுக்க ேவறு எந்த ேசைவ, நன்ைம, அல்லது 

ெசயல்பாட்ைட நீங்கள் மறுக்க முடியாது 

உங்கள் பிள்ைளைய உங்கள் ெசாந்த ெசலவில் ஒரு தனியார் பள்ளியில் 

ேசர்ந்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதக்கு வீட்டிேலேய கல்வி கற்பித்தல், 

மற்றும் உங்கள் குழந்ைதயின் ஆரம்ப மதிப்பீட்டிற்காக உங்கள் ஒப்புதல் 

வழங்கவில்ைல அல்லது உங்கள் பிள்ைளயின் மறு மதிப்பீடு அல்லது உங்கள் 

சம்மதத்ைத வழங்குவதற்கான ேகாரிக்ைகக்கு நீங்கள் பதிலளிக்கத் தவறிவிட்டீர்கள்  
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என்றால் மாவட்ட்ப்பள்ளி அதன் ஒப்புதல் மீறல் நைடமுைறகைள பயன்படுத்த 

முடியாது (அதாவது மத்தியஸ்தம், முைறயான ெசயல்முைற புகார், தீர்மானம் கூட்டம் 

அல்லது ஒரு பாரபட்சமற்ற நைடமுைற விசாரைண) மற்றும் உங்கள் பிள்ைள சமமான 

ேசைவைய ெபற தகுதியுைடயவராக கருதுவது அவசியம் இல்ைல (குைறபாடுகள் 

உள்ள ெபற்ேறாருக்குரிய தனியார் பள்ளி குழந்ைதகளுக்கு கிைடக்கக்கூடிய ேசைவகள்) 

சுயாதீன கல்வி மதிப்பீடுகள் 

34 CFR §300.502  

ெபாது  

கீேழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, உங்கள் பிள்ைளயின் மதிப்பீட்ைட பள்ளிக்கூடத்தினால் 

ெபற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல என்றால் உங்கள் பிள்ைளயின் சுயாதீன கல்வி மதிப்பீட்ைட 

[Independent Educational Evaluation (IEE)] ெபறுவதற்கான உரிைம உங்களுக்கு உள்ளது. 

நீங்கள் ஒரு IEE-ஐ ெபற ேவண்டுெமன்றால், IEE-ஐப் ெபறும் பள்ளிக்கல்வித் தரத்தின் 

அடிப்பைட மற்றும் நீங்கள் IEE -கைளப் ெபறும் இடத்ைதப் பற்றி பள்ளிக் கல்வித் 

திைணக்களம் உங்களுக்கு வழங்க ேவண்டும். 

வைரயைறகள் 

IEE என்பது ஒரு தகுதி பரிேசாதைனயாளரால் நடத்தப்படும் ஒரு மதிப்பீடாகும், 

உங்கள் பிள்ைளயின் கல்விக்கு ெபாறுப்பான பள்ளி மாவட்டத்தில் பணியாற்றாதவர். 

ெபாது ெசலவினம் என்பது பள்ளி மாவட்ட மதிப்பீட்டின் முழு ெசலவினத்திற்காக 

ெசலுத்துவது அல்லது இல்ைலெயனில் மதிப்பீடு உங்களுக்கு எந்த ெசலவிலும் 

வழங்கப்படாது என்பைத உறுதிப்படுத்துகிறது, IDEA இன் பாகம் B இன் 

நிபந்தைனகளுக்கு இணங்க, ஒவ்ெவாரு மாநிலமும் எந்த நிைலையயும் பயன்படுத்த 

அனுமதிக்கும், உள்ளூர், கூட்டாட்சி மற்றும் தனியார் ஆதார ஆதாரங்கள் சட்டத்தின் 

பாகம் பி ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய மாநிலத்தில் உள்ளன. 
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ெபாது ெசலவில் மதிப்பீடு ெசய்ய ெபற்ேறார் உரிைம 

ெபாதுச் ெசலவில் உங்கள் பிள்ைளயின் IEE இன் உரிைம உங்களுக்கு உண்டு, 

பின்வரும் நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு உங்கள் மாவட்டப்பள்ளியின் மூலம் ெபற்ற 

உங்கள் குழந்ைதயின் மதிப்பீட்ைட நீங்கள் ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல என்றால்: 

1. உங்கள் குழந்ைதகாக ெபாது ெசலவில் ஒரு IEE-க்கு எழுத்து மூலம் 

ேகாரிக்ைகைய நீங்கள் சமர்ப்பித்தால், உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி 

ேகாரிக்ைகைய ெபற்ற ஏழு நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளிக்க 

ேவண்டும், இந்த மாவட்டத்தின் ேநாக்கத்ைத சுட்டிக்காட்டுவது 

என்னெவன்றால்: (a) ெபாது ெசலவில் IEE-ஐ வழங்குதல்; அல்லது (b) 

உங்கள் குழந்ைத ெபாருத்தமானது என்பைத மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு 

முைறயான ெசயல்முைற புகாைரக் ேகாருக. 

2. உங்கள் மாவட்டப்பள்ளி ஒரு விசாரைணக்கு ேகாரிக்ைக ைவத்தால், அதில் 

இறுதி முடிவு என்னெவன்றால் உங்கள் மாவட்டப்பள்ளியின் மதிப்பீடு 

உங்கள் குழந்ைதக்கு ெபாருத்தமானது, மற்றும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 

IEE-க்கு உரிைம உண்டு, ஆனால் ெபாது ெசலவில் இல்ைல. 

3. நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதயின் IEE-க்கு ேகாரிக்ைக ைவத்தால், உங்கள் 

குழந்ைதயின் மதிப்பீட்ைட நீங்கள் ஏன் எதிர்க்கிறீர்கள் என்று மாவட்டப்பள்ளி 

ேகட்கலாம். எனினும், உங்கள் மாவட்டப்பள்ளிக்கு விளக்கம் ேதைவப்படாது 

மற்றும் ெபாதுச் ெசலவில் உங்கள் பிள்ைளயின் IEE-ஐ வழங்குவைத 

நியாயமற்ற வைகயில் தாமதப்படுத்தாமல் ேபாகலாம் அல்லது ேகாரிக்ைகக்கு 

முைறயான ெசயல்முைற புகாைரச் சமர்ப்பித்தல், உங்கள் குழந்ைதயின் 

பள்ளி மாவட்ட மதிப்பீட்ைடப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரு நைடமுைற 

விசாரைண. 

4. நீங்கள் ெபறும் ஒரு IEE பள்ளி மாவட்டத்தின் அடிப்பைடகைள 

சந்திக்கவில்ைல என்றால், பள்ளி மாவட்டமானது முைறயான ெசயல்முைற 

புகாைர பதிவு ெசய்யலாம். விசாரைணயில் இறுதி முடிைவ மதிப்பிடுவது 

பள்ளி மாவட்டத்தின் அடிப்பைடகைள பூர்த்தி ெசய்யவில்ைல என்றால், 

உங்கள் IEE-இன் ெசலவினத்ைத ெபாதுநலத் ெதாைக திருப்பி மறுக்கலாம். 

நீங்கள் ஒவ்ெவாரு முைறயும் உங்கள் குழந்ைதக்கு ஒரு ெபாதுநலச் ெசலவில் ஒரு 

IEE-ஐ மட்டுேம ெபற்றுக்ெகாள்கிறீர்கள், ஒவ்ெவாரு முைறயும் உங்கள் பள்ளி 

மாவட்டத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிறீர்கள் 

ெபற்ேறார் துவக்க மதிப்பீடுகள் 

ெபாதுச் ெசலவில் உங்கள் பிள்ைளயின் IEE-ஐப் ெபறுகிறீர்கள் அல்லது பள்ளியின் 

மாவட்டத்துடன் பகிர்ந்துெகாள்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் குழந்ைதக்கு தனிப்பட்ட 
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ெசலவில் நீங்கள் ெபற்ற மதிப்பீடு ஆகும்.  

1. உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்தில் குழந்ைதயின் மதிப்பீடு முடிவுகைள கருத்தில் 

ெகாள்ள ேவண்டும், அது IEE களுக்கான பள்ளி மாவட்டத்தின் 

அடிப்பைடகைள சந்தித்தால், உங்கள் பிள்ைளயின் FAPE மதிப்பீட்டின் 

முடிவுகைள பள்ளி மாவட்டத்தில் பரிசீலிக்க ேவண்டும் 

2. நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ைத ெதாடர்பான உங்கள் பள்ளி மாவட்ட 

மதிப்பீடு ஒரு முைறயான நைடமுைற விசாரைணயியின் சான்றுகளாக 

இருக்கலாம். 

நிர்வாக சட்ட நீதிபதியின் மதிப்பீடுகளுக்கான ேகாரிக்ைககள் 

ஒரு நிர்வாக நைடமுைற நீதிபதி [Administrative Law Judge (ALJ)] உங்கள் குழந்ைதயின் 

IEE முைறயான ெசயல்முைற விசாரைணக்கு ஒரு பகுதியாக ேகாரிக்ைக விடுத்தால், 

அந்த மதிப்பீட்டின் ெசலவு ெபாது ெசலவில் இருக்க ேவண்டும். 

பள்ளி மாவட்ட அளவுேகால்  

ஒரு IEE ெபாது ெசலவில் இருந்தால், மதிப்பீடு ெபறப்பட்ட அளவின் அடிப்பைடயில், 

மதிப்பீட்டு இடம் உட்பட மற்றும் ேதர்வாளரின் தகுதிகள் அேத அளவுேகாலாக இருக்க 

ேவண்டும் மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்தில் மதிப்பீடு துவங்கும்ேபாது அது 

பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும் (அந்த அளவுேகால்கள் ஒரு IEE-க்கு உரிய உரிைமையக் 

ெகாண்டுள்ளது) 

ேமேல விவரிக்கப்பட்ட அளவுேகால்கைளத் தவிர, ஒரு ெபாது மாவட்டத்தில் ஒரு IEE-

ஐ ெபறுவதற்கு ெதாடர்புைடய ஒரு பள்ளி மாவட்டம் நிைலைமகள் அல்லது 

காலக்ெகடுகள் விதிக்கப்படக்கூடாது. 
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தகவல் இரகசியத்தன்ைம 

வைரயைறகள் 

34 CFR §300.611  

தைலப்பின் கீழ் பயன்படுத்தப்படுகிறது, தகவல் இரகசியத்தன்ைம : 

• அழிவு என்பது ெபாருள் இழப்பு அல்லது தனிப்பட்ட அைடயாளங்காட்டிகைள 

அகற்றுவது என்பதாகும், இதன் மூலம் தகவல் தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளம் காண முடியாதது 

• கல்விப் பதிேவடுகள் என்பது 34 CFR பாகம் 99 இல் ("கல்வி பதிேவடுகள்" என்ற 

வைரயைறக்குட்பட்ட பதிவுகளின் வைக) (1974 ம் ஆண்டு குடும்ப கல்வி 

உரிைமகள் மற்றும் தனியுரிைமச் சட்டம் 20 U.S.C. 1232g [Family Educational Rights 

and Privacy Act (FERPA)]) "கல்வி பதிேவடுகைள" ஒரு மாணவருக்கு ேநரடியாகத் 

ெதாடர்புெகாண்டு, ஒரு கல்வி நிறுவனத்தால் அல்லது நிறுவனத்திற்கு 

ெசயல்படும் கட்சியால் பராமரிக்கப்படும் பதிவுகளாக வைரயறுக்கிறது. 

• பங்ேகற்பு நிறுவனம் என்பது ஒரு மாவட்டபள்ளியின் நிறுவனம் அல்லது 

நிறுவனம், அது ேசகரிக்க, பராமரிக்க அல்லது தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவைல பயன்படுத்துகிறது, அல்லது IDEA இன் 

பாகம் இரண்டின் கீழ் தகவல்கைள ெபறப்படுகிறது 

தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவல் 

34 CFR §300.32  

தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய என்பது தகவல் உட்பட: 

a. உங்கள் குழந்ைதயின் ெபயர், ெபற்ேறார் என உங்களின் ெபயர், அல்லது 

மற்ெறாரு குடும்ப உறுப்பினரின் ெபயர்; 

b. உங்கள் பிள்ைளயின் முகவரி; 

c. உங்கள் குழந்ைதயின் சமூகப் பாதுகாப்பு எண் அல்லது மாணவர் எண் 

ேபான்ற தனிப்பட்ட அைடயாளங்காட்டி எண்; அல்லது 

d. தனிப்பட்ட குணநலன்களின் பட்டியல் அல்லது உங்கள் குழந்ைதைய 

நியாயமான உறுதியுடன் அைடயாளம் காணக்கூடிய பிற தகவல்கள். 

ெபற்ேறார்களுக்கான அறிவிப்பு 

34 CFR §300.612  

மிச்சிகன் கல்வி துைற [Michigan Department of Education (MDE)] ெபற்ேறாகளுக்கு 

அறிவிப்பு வழங்கேவண்டும், இதில் தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய  
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தகவல்களின் இரகசியத்தன்ைமைய பற்றி முழுைமயாக ெபற்ேறாருக்குத் ெதரிவிக்க 

ேபாதுமான நைடமுைறகள் மற்றும் ெகாள்ைககள் உள்ளன:  

1. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பல்ேவறு மக்கள் குழுக்களின் ெசாந்த ெமாழிகளில் 

அறிவிப்பு ெகாடுக்கப்பட்ட அளவின் விவரம்; 

2. தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளங்காணக்கூடிய தகவைலக் ெகாண்டிருக்கும் 

குழந்ைதகளின் விவரம், தகவைல ேசகரிப்பதில் பயன்படுத்துவதற்கான 

ேநாக்கங்கள், முயல்கின்ற தகவல் வைககள், (தகவல்கள் ேசகரிக்கப்படும் 

மூலங்கள் உட்பட), மற்றும் தகவல்களால் உருவாக்கப்படும் பயன்பாடுகள்; 

3. முகவர் சம்பந்தப்பட்ட ெகாள்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகளின் சுருக்கம் 

ேசமிப்பகம், மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ெவளிப்படுத்துதல், தக்கைவத்தல் மற்றும் 

தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவைல அழித்தல் 

ஆகியவற்ைறப் பின்பற்ற ேவண்டும்; மற்றும் 

4. FERPA இன் கீழ் உரிைமகள் மற்றும் 34 CFR பாகம் 99 இல் அதன் 

நைடமுைறப்படுத்துதல் விதிமுைறகள் உட்பட இந்தத் தகவைலப் ெபற்ற 

ெபற்ேறார்கள் மற்றும் குழந்ைதகளின் அைனத்து உரிைமகைளயும் விவரிக்கும்.  

எந்தெவாரு ெபரிய அைடயாளம், இடம் அல்லது மதிப்பீடு ெசயல்பாடு ("குழந்ைத 

கண்டுபிடி" என்றும் அைழக்கப்படும்), அறிவிப்பு ெவளியிடப்பட்ட அல்லது 

ெசய்தித்தாள்களில் அல்லது பிற ஊடகங்களில் ெவளியிடப்பட ேவண்டும் அல்லது 

அறிவிக்கப்படும். சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகள் ேதைவப்படும் 

குழந்ைதகைள அைடயாளம் காண்பது மற்றும் மதிப்பீடு ெசய்தல். 

அணுகல் உரிைமகள் 

34 CFR §300.613  

IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் பங்குெபரும் நிறுவனத்தால் ேசகரிக்கப்பட்ட, 

பராமரிக்கப்படும் அல்லது உபேயாகிக்கப்படும் உங்கள் குழந்ைத ெதாடர்பான எந்த 

கல்வி பதிைவயும் சரிபார்க்க மற்றும் ஆய்வு ெசய்ய பங்ேகற்பு நிறுவனம் அனுமதிக்க 

ேவண்டும். ேதைவயற்ற தாமதமின்றி, ஒரு IEP ெதாடர்பான எந்த சந்திப்புக்கும் 

முன்னர், எந்தெவாரு கல்வி அறிக்ைகையயும் சரிபார்க்கவும் மற்றும் IEP ெதாடர்பான 

எந்த சந்திப்புக்கும் முன்பாகவும் கலந்துைரயாட ேவண்டும். அல்லது எந்தெவாரு 

பாரபட்சமற்ற முைறயீட்டு விசாரைண (ஒரு தீர்மானக் கூட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுைற 

ெதாடர்பாக ஒரு விசாரைண உட்பட) மற்றும் நீங்கள் ஒரு ேகாரிக்ைகையச் ெசய்த 45 

நாட்களுக்கு ேமல் இல்ைல 
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கல்வி பதிேவடுகைள ஆய்வு ெசய்து மதிப்பாய்வு ெசய்வதற்கான உரிைமைய 

உள்ளடக்கியது: 

1. பங்ேகற்கும் நிறுவனத்திலிருந்து பதிலுக்கு உங்கள் உரிைம, பதில்களுக்கான 

விளக்கங்கள் மற்றும் விளக்கங்கள் குறித்த உங்கள் நியாயமான ேகாரிக்ைககள் 

2. நீங்கள் அந்த பிரதிகைள ெபறாவிட்டால், பதிவுகைள பதிவுெசய்வதற்கான 

பதில்கைள வழங்குவதற்கான உரிைம உங்களிடம் உள்ளது. மற்றும் 

3. உங்கள் பிரதிநிதிகைள ஆய்வு ெசய்வதற்கான உரிைம மற்றும் பதிேவடுகைள 

மதிப்பாய்வு ெசய்தல். 

உங்கள் குழந்ைதக்குத் ெதாடர்புைடய பதிவுகைள ஆய்வு ெசய்ய மற்றும் மதிப்பாய்வு 

ெசய்ய உங்களுக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக பங்ேகற்பு நிறுவனம் கருதுகிறது, 

பாதுகாப்பற்ற அல்லது பிரித்தல் மற்றும் விவாகரத்து ேபான்ற விஷயங்கைள 

நிர்வகிக்கும் ெபாருந்தும் மாநிலச் சட்டத்தின் கீழ் உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்ைல என 

அறிவுைர வழங்கிஉள்ளது 

அணுகல் பதிவுகள் 

34 CFR §300.614  

ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பு நிறுவனமும் IDEA யின் பி பிரிவின் கீழ் ேசகரிக்கப்பட்ட, 

பராமரிக்கப்படும் அல்லது உபேயாகிக்கப்படும் கல்வி பதிேவடுகைள அணுகுவதற்கான 

தரப்பினரின் பதிவுகைள ைவத்திருக்க ேவண்டும் (பங்கு ெபற்ற நிறுவனங்களின் 

ெபற்ேறார்கள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களால் அணுகல் தவிர) கட்சி ெபயர், 

அணுகல் ேததி மற்றும் பதிவுகைள பயன்படுத்த கட்சி அங்கீகாரதின் ேநாக்கம் உட்பட. 

ஒரு குழந்ைதக்கு ேமற்பட்ட பதிேவடுகள் 

34 CFR §300.615  

எந்தெவாரு கல்வி பதிவிலும் ஒரு குழந்ைதக்கு ேமற்பட்ட தகவைல 

உள்ளடக்கியிருந்தால், அந்த குழந்ைதகளின் ெபற்ேறார்கள் தங்கள் குழந்ைத 

ெதாடர்பான தகவல்கைள மட்டுேம ஆய்வு ெசய்து, ஆய்வு ெசய்ய அல்லது குறிப்பிட்ட 

தகவைலப் பற்றி ெதரிவிக்க உரிைம உண்டு. 

வைககள் மற்றும் தகவல்களின் பட்டியல் 

34 CFR §300.616  

ேவண்டுேகாளின்படி, ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பு நிறுவனமும் நீங்கள் ேசகரித்த, 

பராமரிக்கப்படும் அல்லது ஏெஜன்சியால் பயன்படுத்தப்படும் கல்வி பதிேவடுகளின் 

வைககள் மற்றும் இடங்களின் பட்டியைல வழங்க ேவண்டும் 
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கட்டணம் 

34 CFR §300.617  

IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் உங்களுக்காக உருவாக்கப்படும் பதிவுகளின் பிரதிகள் 

ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்கும் நிறுவனம் கட்டணமாக வசூலிக்கக்கூடும், அந்த ஆவணங்கைள 

ஆய்வு ெசய்ய மற்றும் மதிப்பாய்வு ெசய்ய உங்கள் உரிைமைய திறம்பட தைட 

ெசய்யாது. 

IDEA இன் பகுதி B இன் கீழ் தகவைல ேதட அல்லது ெபறுவதற்கு ஒரு பங்ேகற்பு 

நிறுவனம் கட்டணத்ைத வசூலிக்கக்கூடாது. 

ெபற்ேறார் ேவண்டுேகாளுக்கிணங்க பதிேவடுகளின் திருத்தங்கள் 

34 CFR §300.618  

IDEA இன் பாகம் B ஐ ேசகரித்து, பராமரிப்பது அல்லது பயன்படுத்தப்படுவது பற்றிய 

கல்வி பதிேவடுகளில் உள்ள தகவல்கள் தவறானைவ, அல்லது உங்கள் குழந்ைதயின் 

தனியுரிைம அல்லது பிற உரிைமகைள மீறுவதாக நீங்கள் நம்பினால், தகவைல 

பராமரிக்கும் பங்ேகற்பு நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் தகவைலமாற்ற ேகாரலாம். 

உங்கள் ேகாரிக்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கான நியாயமான கால அளவிற்குள் உங்கள் 

ேகாரிக்ைகயின்படி தகவைல மாற்றலாமா என்பைத பங்ேகற்பு நிறுவனம் தீர்மானிக்க 

ேவண்டும். 

உங்கள் ேகாரிக்ைகயின்படி தகவைல மாற்றுவதற்கு பங்குதாரர் மறுத்துவிட்டால், மறுப்பு 

பற்றி நீங்கள் ெதரிவிக்க ேவண்டும், தைலப்புக்கு, சந்தர்ப்பத்திற்கான வாய்ப்புக்கு 

விவரித்துள்ளபடி ஒரு விசாரைணயின் உரிைமைய நீங்கள் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.  

சந்தர்ப்பத்திற்கான வாய்ப்பு 

34 CFR §300.619  

உங்கள் குழந்ைதயின் தனியுரிைம அல்லது பிற உரிைமகைள மீறுவது தவறானதல்ல, 

தவறானதா அல்லது இல்ைலயா என்பைத உறுதிப்படுத்துவதற்காக உங்கள் குழந்ைத 

ெதாடர்பான கல்வி பதிேவடுகளில் தகவல்கைள சவால் ெசய்ய ஒரு வினவலுக்கான 

பங்ேகற்பு நிறுவனம் உங்களிடம் ஒரு வாய்ப்ைப வழங்குகிறது. 

ேகட்டல் நைடமுைறகள் 

34 CFR §300.621  

கல்வி பதிேவடுகளில் தகவல்கைள சவால் ெசய்ய ஒரு விசாரைண நைடமுைறகள் 

FERPA யின் கீழ் நடத்த ேவண்டும் 



மிச்சிகன் கல்வித் துைற, சிறப்பு கல்வி அலுவலகம்  பக்கம் 26 

ேகட்டல்களுக்கான முடிவுகள்  

34 CFR §300.620  

விசாரைணயின் விைளவாக, பங்ேகற்பாளர் நிறுவனம் தவறான வழிகாட்டுதல் 

அல்லது குழந்ைதகளின் தனியுரிைம அல்லது பிற உரிைமகைள மீறுவதாக இருந்தால், 

அது அதற்ேகற்ப தகவைல மாற்றவும் எழுத்துப்பூர்வமாக ெதரிவிக்கவும் ேவண்டும். 

விசாரைணயின் விைளவாக, தகவல் தவறானது, தவறானதல்ல அல்லது உங்கள் 

குழந்ைதயின் தனியுரிைம அல்லது பிற உரிைமகைள மீறியதாக இல்ைலயா என்பைத 

முடிவு ெசய்யும் நிறுவனம் முடிவுெசய்தால், அைத பதிவு ெசய்ய உங்கள் உரிைமைய 

நீங்கள் ெதரிவிக்க ேவண்டும். உங்கள் குழந்ைத தகவைலப் பற்றி ஒரு அறிக்ைகையப் 

ேபணுகிறது அல்லது பங்குெபரும் நிறுவனத்தின் முடிைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கிற 

எந்தெவாரு காரணத்ைதயும் அளிக்கிறது. 

உங்கள் பிள்ைளயின் பதிவுகளில் ைவக்கப்படும் அத்தைகய விளக்கம்: 

1. பங்கு ெபற்ற நிறுவனத்தால் பதிவுெசய்யப்பட்ட அல்லது ேபாட்டியிடப்பட்ட 

பகுதிைய பராமரிக்கின்ற வைர, உங்கள் குழந்ைதயின் பதிவுகள் பகுதியாக 

பங்ேகற்பு நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்பட ேவண்டும்; மற்றும் 

2. பங்குெபறும் நிறுவனம் உங்கள் பிள்ைளயின் பதிவுகைள அல்லது எந்தெவாரு 

கட்சிக்கும் சவாலாகும் பகுதிையயும் ெவளிப்படுத்தியிருந்தால், அந்தக் கட்சிக்கு 

அந்த விளக்கமும் ெவளிப்படுத்தப்பட ேவண்டும். 

தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவைல ெவளிப்படுத்துவதற்கான 
ஒப்புதல் 

34 CFR §300.622  

கல்வி பதிேவடுகளில் (ெபற்ேறார் அனுமதியின்றி) தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் 

காணக்கூடிய தகவைல ெவளிப்படுத்தாவிட்டால், FERPA இன் கீழ் அங்கீகாரம் 

ெபற்றால், தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவல்களுக்கு முன்னர் 

பங்ேகற்பு நிறுவனங்களின் அதிகாரிகைள தவிர மற்றவர்களிடமிருந்து உங்கள் ஒப்புதல் 

ெபறப்பட ேவண்டும். கீேழ குறிப்பிட்டுள்ள சூழ்நிைலகளுக்கு அப்பால், IDEA-யின் பி 

பிரிவின் ேதைவைய பூர்த்தி ெசய்யும் ேநாக்கத்திற்காக தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளங்காணக்கூடிய தகவல்கைள பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு 

முன்னர் உங்கள் ஒப்புதல் ேதைவப்படாது. 

மாநிலச் சட்டத்தின் கீழ் ெபரும்பான்ைமயினைர அைடந்த தகுதிவாய்ந்த குழந்ைதக்கு 

உங்கள் ஒப்புதல் அல்லது ஒப்புதல், தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய 

தகவல்களுக்கு முன்னர் ெபறப்பட ேவண்டும். 
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உங்கள் குழந்ைத அேத பள்ளியில் இருந்தால், அல்லது ேவறு தனியார் பள்ளிக்கு 

ெசல்ல ேபாகிறீர்கள் என்றால், தனியார் பள்ளி அைமந்துள்ள மற்றும் நீங்கள் வசிக்கும் 

பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரிகள், உங்கள் குழந்ைத பற்றி எந்த தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவல் பள்ளி மாவட்ட அதிகாரிகள் மத்தியில் 

ெவளியிடப்படும் முன் உங்கள் ஒப்புதல் ெபற ேவண்டும். 

பாதுகாப்புகள் 

34 CFR §300.623  

ேசகரித்தல், ேசமிப்பு, ெவளிப்படுத்தல் மற்றும் அழிவு நிைலகளில் தனிப்பட்ட 

முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவலின் இரகசியத்தன்ைமைய ஒவ்ெவாரு 

பங்ேகற்கும் நிறுவனம் பாதுகாக்க ேவண்டும். 

ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பு நிறுவனத்திலும் ஒரு அதிகாரி தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவலின் ரகசியத்ைத உறுதிெசய்வதற்கான ெபாறுப்ைப 

ஏற்க ேவண்டும். 

IDEA மற்றும் FERPA யின் பி கீழ் மிச்சிகன் ெகாள்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகள் 

குறித்து தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவல் ேசகரிக்க அல்லது 

பயன்படுத்துகின்ற அைனத்து நபர்களும் பயிற்சி அல்லது ேபாதைன ெபற ேவண்டும். 

ஒவ்ெவாரு பங்ேகற்பு முகைமயும், ெபாது ஆய்வுக்காக, தனிப்பட்ட முைறயில் 

அைடயாளங்காணக்கூடிய தகவைல அணுகக்கூடிய நிறுவனத்திற்குள்ேளேய அந்த 

ஊழியர்களின் ெபயர்கள் மற்றும் பதவிகளின் தற்ேபாைதய பட்டியைல பராமரிக்க 

ேவண்டும். 

தகவல்கைள அழித்தல் 

34 CFR §300.624  

உங்களுைடய குழந்ைதக்கு கல்விச் ேசைவகைள வழங்குவதற்கு IDEA இன் பாகம் B 

இல் ேசகரிக்கப்படும், பராமரிக்கப்படும் அல்லது பயன்படுத்தப்படுகிற தனிப்பட்ட 

முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவல் உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்தில் 

ெதரிவிக்கப்பட ேவண்டும். 

உங்கள் ேகாரிக்ைகயில் தகவல் அழிக்கப்பட ேவண்டும். எனினும், உங்கள் 

குழந்ைதயின் ெபயர், முகவரி மற்றும் ெதாைலேபசி எண், அவரின் வகுப்புகள், வருைக 

பதிேவடுகள், வகுப்புகள் ஆகியவற்றின் நிரந்தரப் பதிவு, தரநிைல நிைறவு மற்றும் 

ஆண்டு நிைறவைடதல் ஆகியைவ ேநர வைரயைற இல்லாமல் பராமரிக்கப்படலாம். 
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மாணவர் உரிைமகள் 

34 CFR §300.625  

FERPA க்கான கட்டுப்பாட்டின் கீழ், கல்வி பதிவுகள் ெதாடர்பான ெபற்ேறாரின் உரிைம 

18 வயதில் மாணவருக்கு மாற்றப்படுகிறது 

கல்வி பதிவுகள் பற்றிய IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் ெபற்ேறார்கள் உரிைம 18 வயதில் 

மாணவருக்கு மாற்றப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், ஒரு பங்ேகற்பு நிறுவனம் IDEA-யின் 

பி பிரிவில் மாணவர் மற்றும் ெபற்ேறாருக்கு ேதைவயான எந்த அறிவிப்பும் வழங்க 

ேவண்டும். 
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மத்தியஸ்தம் 

மத்தியஸ்தம்  

34 CFR §300.506  

ெபாது 

IDEA-யின் பகுதி B அல்லது பகுதி சி யின் கீழ் எந்த விஷயத்திலும் சம்பந்தப்பட்ட 

கருத்து ேவறுபாடுகைள தீர்க்க உங்கைள இைடநிைலப்பள்ளி ெசய்ய MDE. 

இைடநீக்கம் ெசய்ய நைடமுைறகைள ஏற்படுத்தியிருக்கிறது, மாநில புகார் அல்லது 

முைறயான ெசயல்முைற புகாைரத் தாக்கல் ெசய்வதற்கு முன்னதாக எழும் 

விஷயங்கள் உட்பட இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ, மத்தியஸ்தம் பகுதி B 

அல்லது பகுதி c IDEA யின் கீழ் உள்ள சிக்கல்கைள தீர்ப்பதற்கு உங்களுக்கு 

கிைடக்கிறது, தைலப்பு அல்லது தைலப்பில் விவரித்துள்ளபடி முைறயான ெசயலாக்கக் 

ேகாரிக்ைகைய ேகாருவதற்கு நீங்கள் முைறயான ெசயல்முைற புகாைர தாக்கல் 

ெசய்யேவண்டும். ெசயல்முைற புகார் பதிவு. 

ேதைவகள் 

மத்தியஸ்த நைடமுைறகளின் ெசயல்முைற: 

1. தன்னார்வமாக உங்கள் பகுதி மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்தின் பகுதி உள்ளது 

2. ஒரு முைறயான ெசயல்முைற விசாரைணக்கு உங்கள் உரிைமைய மறுக்கேவா 

அல்லது தாமதப்படுத்தேவா அல்லது IDEA இன் பாகம் B அல்லது பகுதி C க்குக் 

கீழ் உள்ள ேவறு எந்த உரிைமகைளயும் மறுக்கேவா பயன்படுத்த முடியாது; 

மற்றும் 

3. திறைமயான நடுநிைல நுட்பங்களில் பயிற்சி ெபற்ற தகுதிவாய்ந்த மற்றும் 

பாரபட்சமற்ற மத்தியஸ்தரால் நடத்தப்படுகிறது. 

பள்ளி மாவட்டத்தில் ெபற்ேறார் மற்றும் பள்ளிகைள வழங்குவதற்கான நைடமுைறகள் 

உருவாக்கப்படலாம், இது மத்தியஸ்த நைடமுைறையப் பயன்படுத்த ேவண்டாம், ஒரு 

சந்திப்புக்கான சந்தர்ப்பம், ஒரு ேநரத்திலும், உங்களுக்கு வசதியான இடம், 

ெவறுக்கத்தக்க கட்சி 

1. ஒரு ெபாருத்தமான மாற்று சர்ச்ைச தீர்மானம் நிறுவனம் அல்லது மாநிலத்தில் 

ஒரு ெபற்ேறார் பயிற்சி மற்றும் தகவல் ைமயம் அல்லது சமூக ெபற்ேறார் ஆதார 

ைமயத்துடன் ஒப்பந்தத்தில் உள்ளவர் யார்; மற்றும் 

2. நன்ைமகைள விளக்கவும், மத்தியஸ்த நைடமுைறகைள உற்சாகப்படுத்தவும் 

யார் உந்துவார்கள். 
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MDE தகுதிவாய்ந்த இைடத்தரகர்கள் மற்றும் சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள வழங்குவது ெதாடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் விதிகைள 

ெதரிந்துெகாள்ளும் நபர்களின் பட்டியைல பராமரிக்க ேவண்டும். MDE ஒரு சீரற்ற, 

சுழற்சி, அல்லது மற்ற பாரபட்சமற்ற அடிப்பைடயில் மத்தியஸ்தர்கைள ேதர்ந்ெதடுக்க 

ேவண்டும் 

கூட்டங்களின் ெசலவுகள் உட்பட, மத்தியஸ்த நைடமுைறயின் ெசலவுக்கு அரசு 

ெபாறுப்ேபர்ப்பு இந்த ேசைவகள் சிறப்பு கல்வி மத்தியஸ்த ேசைவகள் [Special Education 

Mediation Services] மூலம் வழங்கப்படுகின்றன (http://MiKids1st.org). 

மத்தியஸ்த நைடமுைறயிலுள்ள ஒவ்ெவாரு கூட்டமும் ேநரடியாக திட்டமிடப்பட்டு, 

உங்களுக்கும் பள்ளி மாவட்டத்திற்கும் வசதியாக இருக்கும் இடத்தில் நைடெபறுகிறது. 

நீங்களும் பள்ளி மாவட்டமும் மத்தியஸ்த நைடமுைற மூலம் ஒரு சர்ச்ைசக்கு தீர்வு 

காணினால், இரு கட்சிகளும் சட்டபூர்வமாக உடன்படிக்ைக ஒன்ைற உருவாக்க 

ேவண்டும். 

1. மத்தியஸ்த நைடமுைறயின் ேபாது நடந்த அைனத்து விவாதங்களும் 

ரகசியமாக இருக்கும் மற்றும் எந்தெவாரு ெதாடர்ச்சியான ெசயல்முைற 

விசாரைண அல்லது சிவில் நடவடிக்ைகக்கு சான்றுகளாக 

பயன்படுத்தப்படக்கூடாது; மற்றும் 

2. பள்ளிக்கூட மாவட்டத்ைத கட்டும் அதிகாரம் ெகாண்ட நீங்கள் மற்றும் பள்ளி 

மாவட்டத்தின் பிரதிநிதி ஆகிேயாரால் ைகெயாப்பமிடப்படுகிறது. 

ஒரு எழுதப்பட்ட, ைகெயாப்பமிடப்பட்ட மத்தியஸ்த ஒப்பந்தம் தகுதிவாய்ந்த 

அதிகாரசைப எந்த மாநில நீதிமன்றத்தில் (இந்த வழக்ைக ேகட்க மாநில சட்டம் கீழ் 

அதிகாரம் ெகாண்ட நீதிமன்றம்) அல்லது ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ெசயல்படுத்த 

உள்ளது. 

மத்தியஸ்த நைடமுைறயின் ேபாது நடந்த கலந்துைரயாடல்கள் இரகசியமாக இருக்க 

ேவண்டும். எந்தெவாரு எதிர்கால ஒப்பந்தம் அல்லது IDEA யின் பாகம் பி அல்லது 

பகுதி சி யின்கீழ் உதவி ெபறும் மாநிலத்தின் மாநில நீதிமன்றம் அல்லது மாநில 

நீதிமன்றம் ஆகியவற்றின் எந்தெவாரு எதிர்கால ெசயல்திறன் விசாரைணயிலும் 

சான்றுகளாக அைவ பயன்படுத்தப்பட முடியாது. 

  

http://mikids1st.org/
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மத்தியஸ்தரின் பாரபட்சம் 

மத்தியஸ்தர்: 

1. MDE அல்லது உங்கள் குழந்ைதயின் கல்வி அல்லது பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

பள்ளி மாவட்ட ஊழியராக இருக்கலாம்; மற்றும் 

2. மத்தியஸ்தரின் குறிக்ேகாளுடன் முரண்படுகின்ற தனிப்பட்ட அல்லது ெதாழில் 

சார்ந்த ஆர்வம் இருக்கக்கூடாது. 

ஒரு மத்தியஸ்தராக தகுதிெபற ஒரு நபர் ஒரு பள்ளி மாவட்ட அல்லது அரசு நிறுவன 

ஊழியர் அல்ல, ஏெனனில் அவர் ஒரு மத்தியஸ்தராக பணியாற்றுவதற்காக நிறுவனம் 

அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தால் ெசலுத்தப்படுகிறார். 

மாநில புகார் நைடமுைறகள் 

ேகாரிக்ைக ெசயல்முைற இைடேய உள்ள ேவறுபாடு புகார் மற்றும் மாநில முைறேகடு 
நைடமுைறகள்  
IDEA-யின் பி பிரிவுக்கான கட்டுப்பாடுகள் மாநில புகார்களுக்கு தனித்தனியாக 

நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன, முைறயான ெசயல்முைற புகார்கள் மற்றும் 

விசாரைணகள். கீேழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, எந்தெவாரு தனிநபேரா அல்லது 

நிறுவனேமா ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தின் பகுதி பி அல்லது பகுதி C ேதைவ மீறும் ஒரு 

மாநில புகாைர தாக்கல் ெசய்யலாம் MDE அல்லது ேவறு எந்த ெபாது நிறுவனேமா 

மீறப்படுவதாகக் கூறி மாநில புகாைர தாக்கல் ெசய்யலாம். நீங்கள் அல்லது ஒரு 

பள்ளி மாவட்டம் மட்டுேம ஒரு திட்டம் அல்லது குழந்ைதக்கு ஒரு FAPE வழங்கல் 

அைடயாளம் ெகாண்ட, மதிப்பீடு அல்லது ஒரு குழந்ைதக்கு கல்வி பணிகைள 

ெதாடங்க அல்லது மாற்ற ஒரு மறுப்பு ெதாடர்பான எந்த விஷயத்தில் ஒரு முைறயான 

ெசயல்முைற புகாைர பதிவு ெசய்யலாம். MDE. ஊழியர்கள் ெபாதுவாக ஒரு 60-

காலண்டர் தின கால வரிைசயில் ஒரு மாநிலப் புகாைரத் தீர்க்க ேவண்டும், காலக்ெகடு 

ஒழுங்காக நீட்டப்படாவிட்டால், ALJ ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைரக் ேகட்க 

ேவண்டும் (ஒரு தீர்மானமான கூட்டம் மூலம் அல்லது தீர்க்கப்படாவிட்டால்) 

ெசயல்முைற தீர்மானம் உங்கள் ேகாரிக்ைக அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தின் 

காலவைரயின் குறிப்பிட்ட நீட்டிப்ைப ALJ வழங்கும் வைர, இந்த ஆவணத்தில் 

தைலப்பு, தீர்மானம் ெசயல்முைறயின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 45-நாட்களுக்குள், 

ேகாரிக்ைக விடுக்கேவண்டும் மாநில புகார் மற்றும் முைறயான ெசயல்முைற புகார், 

தீர்மானம் மற்றும் விசாரைண நைடமுைறகள் முழுைமயாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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மாநில முைறேகடு நைடமுைறகைள அமுல்படுத்தல் 

34 CFR §300.151  

ெபாது 

MDE எழுதப்பட்ட நைடமுைறகள் இருக்க ேவண்டும் (சிறப்பு கல்வி நிர்வாக விதிகள், 

விதி 340.1701a, 340.1851-1853): 

1. ஒரு மாநில அல்லது ஒரு தனிநபரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புகார் உட்பட எந்த 

மாநில புகாரும் தீர்ப்பது; 

2. புகார் அளித்தல். 

3. ெபற்ேறார் மற்றும் தகவல் ைமயங்கள், பாதுகாப்பு மற்றும் ஆேலாசைன 

ைமயங்கள், சுயாதீன வாழ்க்ைக நிைலயங்கள், மற்றும் பிற ெபாருத்தமான 

நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட ெபற்ேறார் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள தனிநபர்களுக்கு 

அரசு புகார் நைடமுைறகள் பரவலாக பரவுகின்றன. 

ெபாருத்தமான ேசைவகள் மறுக்கப்படுவதற்கான தீர்வுகள் 

MDE நிறுவனம் ெபாருத்தமான ேசைவகைள வழங்குவதில் ேதால்வி கண்ட மாநில 

அரசு புகாைர தீர்ப்பதில், MDE கண்டிப்பாக உைரயாற்ற ேவண்டும்: 

1. குழந்ைதகளின் ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்வதற்கு ெபாருத்தமான நடவடிக்ைக 

உள்ளிட்ட ெபாருத்தமான ேசைவகைள வழங்க தவறியது; மற்றும்  

2. குைறபாடுகள் உள்ள அைனத்து குழந்ைதகளுக்கும் ேசைவக்கான 

ெபாருத்தமான எதிர்கால ஏற்பாடு. 

குைறந்தபட்ச மாநில முைறேகடு நைடமுைறகள் 

34 CFR §300.152  

கால அளவு; குைறந்தபட்ச நைடமுைறகள் 

சிறப்பு கல்வி அலுவலகம் [Office of Special Education (OSE)] மூலமாக MDE, அதன் மாநில 

புகார் நைடமுைறகளில் புகார் பதிவு ெசய்யப்பட்டு 60 நாட்களுக்கு ஒரு கால அளைவ 

உள்ளடக்குகிறது:  

1. MDE ஒரு விசாரைணைய அவசியம் என்று தீர்மானித்தால், ஒரு 

சுயாதீனமான விசாரைணைய ேமற்ெகாள்ளவும்; 

2. புகாரில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகைளப் பற்றி கூடுதல் தகவைல சமர்ப்பிக்க 

வாய்ப்பளிப்பதாக வாய்வழியாக அல்லது எழுத்து வடிவில் ெகாடுக்கவும். 
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3. புகாைரப் பிரதிபலிப்பதற்கான வாய்ப்பாக பள்ளி மாவட்டம் அல்லது பிற 

ெபாது நிறுவனங்கைள வழங்கவும், குைறந்தபட்சம்: (அ) நிறுவனத்தின்  

விருப்பத்தின்படி, புகாைர தீர்க்க ஒரு திட்டம்; மற்றும் (பி) மத்தியஸ்தத்தில் 

ஈடுபடுவதற்கு தானாகேவ ஒப்புக் ெகாள்ளுமாறு புகார் மற்றும் நிறுவனம் 

தாக்கல் ெசய்த ஒரு ெபற்ேறாருக்கு ஒரு வாய்ப்பு; 

4. IDEA-யின் பாகம் B இன் ேதைவக்காக பள்ளி மாவட்ட அல்லது பிற ெபாது 

நிறுவனம் மீறுகிறதா என்பைதப் பற்றிய அைனத்து தகவல்கைளயும் 

மதிப்பாய்வு ெசய்து ஒரு சுயாதீனமான தீர்மானத்ைத உருவாக்குங்கள்; 

மற்றும் 

5. புகாரில் ஒவ்ெவாரு குற்றச்சாட்ைடயும் முகவரியிடும் மற்றும் ெகாண்டிருக்கும் 

புகார்தாரரிடம் ஒரு எழுதப்பட்ட முடிைவ ெவளியீடு: (அ) உண்ைம மற்றும் 

முடிவுகளின் கண்டுபிடிப்புகள்; மற்றும் (ஆ) MDE இறுதி முடிவுக்கான 

காரணங்கள் 

ேநர நீட்டிப்பு; இறுதி முடிவு; ெசயல்படுத்தல்  

ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள MDE இன் நைடமுைறகள்: 

1. 60-காலண்டர் நாள் ேநர வரம்பின் நீட்டிப்ைப அனுமதிக்க ேவண்டும்: (அ) 

விதிவிலக்கான சூழல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநில புகாைரப் ெபாறுத்து 

இருக்கும்; அல்லது (பி) ெபற்ேறார் மற்றும் பள்ளி மாவட்ட அல்லது பிற 

ெபாது நிறுவனம் ஈடுபடுவதன் மூலம் தானாகேவ இைடநீக்கம் மூலம் 

விஷயத்ைத தீர்க்க ேநரம் நீட்டிக்க ஒப்பு. 

2. MDE-யின் இறுதி முடிைவ, ேதைவப்பட்டால், ெசயல்படுத்தப்பட்ட 

நைடமுைறகைள உள்ளடக்கியது: (அ) ெதாழில்நுட்ப உதவிகள்; (ஆ) 

ேபச்சுவார்த்ைதகள்; மற்றும் (சி) இணக்கத்ைத அைடய சரியான 

நடவடிக்ைககள். 

மாநில புகார்கள் மற்றும் முைறயான விசாரைண நடவடிக்ைககள்  

எழுத்து மூலமான மாநில புகாைரப் ெபற்றுக் ெகாண்டால், தைலப்புக்கு கீேழ 

குறிப்பிட்டபடி ஒரு ெசயல்முைற புகாரளித்தல், அல்லது மாநில புகாரில் ஒன்று 

அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட பகுதியாக இருக்கும் பல சிக்கல்கைள உள்ளடக்கியது, 

அத்தைகய விசாரைணயில், மாநில அரசு புகார் அல்லது விசாரைணயின் 

முடிவைடயும் வைர முைறயான ெசயலாக்க வினாக்களில் உைரயாற்றப்படும் அரச 

புகாரில் எந்த ஒரு பகுதிையயும் அரசு ஒதுக்கி ைவக்க ேவண்டும். முைறயான 

ெசயலாக்க விசாரைணயில் ஒரு பகுதியாக இல்லாத மாநில புகாரில் உள்ள 

எந்தெவாரு பிரச்சிைனக்கும் ேமேல விவரிக்கப்பட்ட கால எல்ைல மற்றும் 

நைடமுைறகைளப் பயன்படுத்தி தீர்க்கப்பட ேவண்டும். 
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மாநிலப் புகாரில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு பிரச்சிைன, அேத கட்சிகளின் (நீங்கள் மற்றும் 

மாவட்டப்பள்ளி) சம்பந்தப்பட்ட ஒரு முைறயான நைடமுைற விசாரைணயில் முன்னர் 

தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தால், பின்னர் அந்த ெசயல்முைறயிலான விசாரைண முடிைவத் 

தீர்மானிப்பதுடன், அந்த முடிவுக்கு MDE யின் பிைணப்பு. 

ஒரு பள்ளி மாவட்ட அல்லது மற்ற ெபாது நிறுவனம் ஒரு முைறயான ெசயல்முைற 

விசாரைண முடிைவ ெசயல்படுத்த ேதால்வி ஒரு புகார் MDE மூலம் தீர்க்கப்பட 

ேவண்டும். 

ஒரு மாநில புகார் பதிவு 

34 CFR §300.153  

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட நைடமுைறகளின் கீழ் ஒரு நிறுவனேமா அல்லது தனிப்பட்ட 

நபேரா ைகெயாப்பமிடப்பட்ட எழுதப்பட்ட மாநில புகாைர பதிவு ெசய்யலாம். 

மாநில புகாரில் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்:  

1. ஒரு பள்ளி மாவட்ட அல்லது பிற ெபாது நிறுவனம் மீறப்பட்ட ஒரு அறிக்ைக: 

a. விேசட கல்விக்கான நிர்வாக விதிகளின் தற்ேபாைதய ஏற்பாடுகள்; 

b. 1976 PA 451, MCL 380.1 et seq., இது சிறப்பு கல்வித் திட்டங்கள் மற்றும் 

ேசைவகள் ெதாடர்பானது; 

c. 2004, 20 U.S.C, 33 ஆம் அத்தியாயம், §1400 மற்றும் ெசயல்முைறைய 

ெசயல்படுத்துகின்ற ஒழுங்குமுைற, 34 C.F.R. பகுதி 300, மற்றும் 34 

C.F.R. பகுதி 303; அறிக்ைக அடிப்பைடயிலான உண்ைமகள்;  

d. ஒரு இைடநிைல பள்ளி மாவட்ட திட்டம்; 

e. தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டக் குழு அறிக்ைக, அலுவலக முடிவு அல்லது 

விேசட கல்வித் திட்டங்கள் அல்லது ேசைவகள் ெதாடர்பாக நீதிமன்ற 

முடிவு; அல்லது 

f. IDEA யின்கீழ் மத்திய நிதி மாநில பயன்பாடு. 

2. புகார்தாரருக்கு ைகெயாப்பம் மற்றும் ெதாடர்புத் தகவல்; மற்றும் 

3. ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்ைத ெதாடர்பாக மீறல்கைளச் ெசய்தால்: 

a. குழந்ைதயின் குடியிருப்பு மற்றும் குழந்ைதயின் ெபயர்; 

b. குழந்ைத படிக்கும் பள்ளியின் ெபயர்; 

c. ஒரு வீடற்ற குழந்ைத அல்லது இைளஞரின் விஷயத்தில், 

குழந்ைதக்கு கிைடக்கும் ெதாடர்புத் தகவல், மற்றும் தற்ேபாதுள்ள 

பள்ளியின் ெபயர்; 

d. சிக்கல் ெதாடர்பான உண்ைமகள் உட்பட குழந்ைதகளின் 

பிரச்சைனயின் இயல்பு பற்றிய விளக்கம்; மற்றும் 
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e. புகாைர தாக்கல் ெசய்த ேநரத்தில் புகாைர தாக்கல் ெசய்த கட்சிக்கு 

அறியப்பட்ட மற்றும் கிைடக்கும் அளவிற்கு பிரச்சைனக்கு ஒரு 

முன்ெமாழியப்பட்ட தீர்மானம். 

புகார் MDE அல்லது ISD மூலம் ெபறப்பட்ட ேததிக்கு முன்னர் ஒரு வருடத்திற்கு ேமல் 

இல்ைல என்று மீறுவதாக ஒரு புகார் கூற ேவண்டும். 

மாநில புகாைர தாக்கல் ெசய்த கட்சி, பள்ளிக்கூட்டைமப்பு அல்லது பிற ெபாது 

நிறுவனத்திற்கு புகார் அளிப்பதன் மூலம் குழந்ைதக்கு வழங்கப்படும் அேத ேநரத்தில், 

OSE உடன் புகார் அளிக்கப்படும். 

மாநில புகாைர தாக்கல் ெசய்வதில் MDE ஒரு மாதிரிைய உருவாக்குகிறது. இந்த மாதிரி 

வடிவம் OSE வைலத்தளம் (www.michigan.gov/specialeducation) இல் கிைடக்கிறது. நீங்கள் 

மாதிரி படிவத்ைத பயன்படுத்த ேவண்டியதில்ைல. எனினும், புகார் ஒரு மாநில 

புகாைர தாக்கல் ெசய்ய ேதைவயான தகவைலக் ெகாண்டிருக்க ேவண்டும் (பார்க்கவும் 

1-4 ேமேல). 

  

http://www.michigan.gov/specialeducation


மிச்சிகன் கல்வித் துைற, சிறப்பு கல்வி அலுவலகம்  பக்கம் 36 

ெசயல்முைற முைறேகடு நைடமுைறகள் 

தாக்கல் ெசய்ய ஒரு ெசயல்முைற புகார்  

34 CFR §300.507  

ெபாது 

நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டம் முன்ெமாழிவு அல்லது மறுப்பு ெதாடர்பான 

எந்தெவாரு விஷயத்திலும் ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர பதிவு ெசய்ய 

அைடயாளத்ைத ஆரம்பிக்க அல்லது மாற்றுவதற்கு, மதிப்பீடு அல்லது உங்கள் 

பிள்ைளயின் கல்வி நிைலப்படுத்தல் அல்லது FAPE யின் அடிப்பைடயில் உங்கள் 

குழந்ைதக்கு தவறான கருத்து வழங்கல்.  

உங்கள் பள்ளி மாவட்டத்திற்குத் ெதரிந்திருந்தாேலா அல்லது முைறயான ெசயல்முைற 

புகாைர அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு பற்றி 

அறிந்திருப்பதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடத்தப்பட்ட ஒரு மீறல் 

குற்றச்சாட்டுக்கு முைறயான ெசயல்முைற புகார் கூற ேவண்டும். 

காலக்ெகடுவிற்குள் ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர நீங்கள் பதிவு 

ெசய்யாவிட்டால், ேமேல உள்ள காலவரிைச உங்களுக்கு ெபாருந்தாது:  

1. மாவட்டப்பள்ளி குறிப்பாக புகார் அைடயாளம் காணப்பட்ட பிரச்சிைனகைள 

தீர்க்கப்பட்டுவிட்டன என்று தவறாக கூறப்பட்டது; அல்லது 

2. IDEA இன் பாகம் B அல்லது பாகம் C இன் கீழ் உங்களுக்கு வழங்க 

ேவண்டிய தகவைல பள்ளி மாவட்டம் நிறுத்தி ைவத்தது.  

ெபற்ேறார்களுக்கான தகவல் 

நீங்கள் தகவல் ேகட்டு, பள்ளில் முைறயான ெசயல்முைற புகாைரக் ேகாரினால், 

பள்ளியில் கிைடக்கும் இலவச அல்லது குைறந்த விைலயுள்ள சட்ட மற்றும் பிற 

ெபாருத்தமான ேசைவகைள உங்களுக்கு ெதரிவிக்க ேவண்டும். 
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காரண ெசயல்முைற புகார்  

34 CFR §300.508  

ெபாது 

ஒரு விசாரைணயிைன ேகாருவதற்கு, நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டப்பள்ளி 

(அல்லது உங்கள் வழக்கறிஞர் அல்லது மாவட்டப்பள்ளியின் வழக்கறிஞர்) MDE 

உடனான முைறயான ெசயல்முைற புகாைரக் ேகாருதல் மற்றும் பிற கட்சியின் நகைல 

வழங்க ேவண்டும். புகாைர கீேழ பட்டியலிடப்பட்ட உள்ளடக்கியது மற்றும் ரகசியமாக 

ைவக்கப்பட ேவண்டும்.  

புகார் உள்ளடக்கம் 

முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்: 

1. குழந்ைதயின் ெபயர்; 

2. குழந்ைதயின் குடியிருப்பு முகவரி; 

3. குழந்ைதயின் பள்ளியின் ெபயர்; 

4. ஒரு குழந்ைத வீடற்ற குழந்ைத அல்லது இைளஞர் என்றால், குழந்ைதயின் 

தகவல் ெதாடர்பு மற்றும் குழந்ைதயின் பள்ளி ெபயர்; 

5. முன்ெமாழியப்பட்ட அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட நடவடிக்ைக ெதாடர்பான 

குழந்ைதகளின் சிக்கலின் இயல்பு பற்றிய விவரம், சிக்கலுடன் ெதாடர்புைடய 

உண்ைமகள் உட்பட; மற்றும் 

6. அந்த ேநரத்தில் நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டத்திற்குத் ெதரிந்திருந்தும் 

கிைடக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பிரச்சைன முன்ெமாழியப்பட்ட தீர்மானம். 

ஒரு விசாரைணக்கு முன் கவனிக்க ேவண்டிய முைறயான ெசயல்முைற புகார் 

நீங்கள் அல்லது மாவட்டப்பள்ளி (அல்லது உங்கள் வழக்கறிஞர் அல்லது 

மாவட்டப்பள்ளியின் வழக்கறிஞர்) அல்லது நீங்கள் மாவட்ட பள்ளிக்கான முைறயான 

ெசயல்முைற தகவல்கைள ெபற முடியாது. MDE மற்றும் பிற கட்சிகளால் ெபறப்பட்ட 

ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர சரியாக பதிவு ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  

புகாைரப் ெபாருத்துதல் 

முன்ெசல்வதற்கு ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர ெபறுவதற்கு, அது 

ேபாதுமானதாக கருதப்பட ேவண்டும். முைறயான ெசயல்முைற புகாைர (நீங்கள் 

அல்லது பள்ளி மாவட்டம்) ெபற்றுக் ெகாண்டாலன்றி 15 நாட்களுக்குள், ALJ மற்றும் பிற 

கட்சிக்காரர்களிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் வைர, முைறயான 

ெசயல்முைற புகாேர ேபாதுமானதாக கருதப்படும் (ேமேல உள்ள உள்ளடக்கத் 

ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய), ெபறுதல் குழு, முைறயான ெசயல்முைற புகார் ேமேல 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்யவில்ைல என்று நம்புகிறது 
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அறிவிப்பு ெபறும் ஐந்து காலண்டர் நாட்களுக்குள் (நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டம்) 

ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகார் ேபாதுமானதாகக் கருதப்படாது, ஒரு ALJ தகுந்த 

ெசயல்முைற புகாைர ேமேல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ேதைவகளின்படி பூர்த்தி ெசய்தால், 

நீங்கள் மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்ைத உடனடியாக எழுத்து மூலம் ெதரிவிக்க ேவண்டும்.  

புகார் திருத்தம் 

நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டம் புகாரில் மட்டுேம மாற்றங்கள் ெசய்யலாம்:  

1. மற்ற கட்சிகள் எழுதும் மாற்றங்கைள ஒப்புக்ெகாண்டு, கீேழ விவரிக்கப்பட்ட 

ஒரு தீர்மானக் கூட்டம் மூலம் முைறயான ெசயல்முைற புகாைர தீர்க்கும் 

வாய்ப்ைபக் ெகாடுக்கிறது; அல்லது 

2. முைறயான ெசயலாக்க விசாரைண ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு ஐந்து 

நாட்களுக்குள் ALJ ஆனது மாற்றங்களுக்கான அனுமதியளிக்கிறது.  

புகாரளிக்கும் கட்சி (நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டம்) முைறயான ெசயல்முைற 

புகாரில் மாற்றங்கைளச் ெசய்தால், தீர்மானக் கூட்டத்திற்கான காலவைரயைற 

(புகாைரப் ெபற்றுக் ெகாண்ட 15 நாட்களுக்குள்) மற்றும் தீர்வுக்கான கால அவகாசம் 

(புகாைரப் ெபற 30 நாட்களுக்குள்) திருத்தப்பட்ட புகாைர தாக்கல் ெசய்யப்படும் 

ேததியில் மீண்டும் ெதாடங்கவும். 

முைறயான ெசயல்முைற புகாருக்கு மாவட்டப்பள்ளியின் பதில் 

மாவட்டப்பள்ளி உங்களுக்கு ஒரு முன்னுைர எழுதப்பட்ட கடிதம் அனுப்பியிருந்தால், 

முன்னுைர எழுதப்பட்ட கடிதம் உங்கள் குறிப்பிட்ட ெசயல்முைற புகாரில் உள்ளடக்கிய 

தைலப்பு ெதாடர்பான தைலப்பில், முன்னர் எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு, விேசடமாக, பள்ளி 

மாவட்டத்திற்கு 10 நாட்களுக்குள் உங்களிடமிருந்து முைறயான ெசயல்முைற புகாைரப் 

ெபற்றுக்ெகாள்வது, மற்றும் உங்களிடம் உள்ள பதில்கைள உள்ளடக்கியது: 

1. பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் ஏன் முன்ைவக்கப்பட்டது, அல்லது முைறயான 

நைடமுைறக்கு உரிய நடவடிக்ைக எடுக்க மறுத்ததற்கான விளக்கம் 

2. உங்கள் குழந்ைதயின் IEP குழு கருதும் மற்ற விருப்பங்களுக்கான 

விளக்கமும் அந்த விருப்பங்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டன என்பதற்கான 

காரணங்கள்; 

3. ஒவ்ெவாரு மதிப்பீட்டு நைடமுைற, மதிப்பீடு, பதிவு, அல்லது 

முன்ெமாழியப்பட்ட அல்லது மறுப்பு நடவடிக்ைகக்கு அடிப்பைடயாக 

பயன்படுத்தப்படும் பள்ளி மாவட்டத்ைத அறிக்ைக ெசய்தல்; மற்றும் 

4. மாவட்டப்பள்ளி முன்ெமாழியப்பட்ட அல்லது மறுத்துவிட்ட ெசயலுக்கு 

ெபாருத்தமான மற்ற காரணிகளின் விளக்கங்கள். 
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ேமேல உள்ள ெபாருட்கைள 1-4 இல் உள்ள தகவைல வழங்குவது, உங்கள் 

முைறயான ெசயல்முைற புகார் ேபாதுமானதாக இல்ைல என்பைத உறுதிப்படுத்தும் 

வைகயில் பள்ளி மாவட்டத்ைதத் தடுக்காது. 

முைறயான ெசயல்முைற புகாருக்கு பிற கட்சியின் பதில் 

உடனடியாக ேமேல உள்ள துைண தைலப்பின்கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, முைறயான 

ெசயல்முைற புகாரில் பள்ளி மாவட்ட பதிலானது, முைறயான ெசயல்முைற புகாருக்கு 

மாவட்டப்பள்ளியின் பதில் ெபறும் தரப்பு, 10 நாட்களுக்குள் புகார் ெபறும் 

காலத்திற்குள், மற்ற கட்சிக்கு ஒரு பதிைல அனுப்புதல் அந்த புகாரில் உள்ள 

சிக்கல்கைள குறிப்பாக விவரிக்கிறது. 

மாதிரி படிவங்கல்  

34 CFR §300.509  

MDE ஒரு முைறயான ெசயல்முைறைய புகாரளிக்க உங்களுக்கு உதவும் வைகயில் 

ஒரு மாதிரி படிவத்ைத உருவாக்கியுள்ளது நீங்கள் MDE மாதிரி படிவத்ைத பயன்படுத்த 

ேவண்டியதில்ைல. இருப்பினும், முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் முைறயான 

ெசயல்முைற புகாைரத் தாக்கல் ெசய்ய ேதைவயான தகவைலக் ெகாண்டிருக்க 

ேவண்டும். இந்த மாதிரி வடிவம் OSE வைலத்தளம் (www.michigan.gov/specialeducation) இல் 

கிைடக்கிறது.  

(குறிப்பு: பிற கட்சி புகார் ேபாதுமானதாக இருக்கும் எனக் கூறினால், ஒரு ALJ 

புகாைரப் ேபாதுமானதா என்று மாதிரியின் படிவம் உத்தரவாதம் அளிக்காது.) 

குழந்ைதயின் ேவைலவாய்ப்பு காரணமாக, ெசயல்முைற புகார் மற்றும் ேகட்டல் 
ஆகியைவ நிலுைவயில் உள்ளன  

34 CFR §300.518  

தைலப்பின் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது தவிர குைறபாடுள்ள குழந்ைதகைள 

நல்வழிபடுத்துவதற்கான ெசயல்முைறகள், ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகார் MDE 

உடன் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டு பிற கட்சியால் ெபற்றது, உங்கள் குழந்ைத அவரின் 

தற்ேபாைதய கல்வி பணிகளின் தீர்மானம் ெசயல்முைற காலத்தின் ேபாது இருக்க 

ேவண்டும் ேமலும் எந்தெவாரு பாரபட்சமற்ற முைறயீட்டு விசாரைணயின் முடிவிற்கும் 

காத்திருக்ைகயில் அல்லது நீதிமன்ற நடவடிக்ைக, நீங்கள் அல்லது மாநிலம் அல்லது 

பள்ளி மாவட்டத்தில் இல்ைலெயனில் ஒத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள்  

முைறயான ெசயல்முைற புகார் ெபாது பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்ப அனுமதிக்கு 

விண்ணப்பம் உள்ளிட்டால், உங்கள் குழந்ைத, உங்கள் ஒப்புதலுடன், வழக்கமான  

http://www.michigan.gov/specialeducation
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ெபாதுப் பாடத்திட்டத்தில் அத்தைகய நடவடிக்ைககைள நிைறவு ெசய்யும் வைர ைவக்க 

ேவண்டும். 

IDEA இன் பகுதி B க்கு IDEA இன் பகுதி C க்கு வழங்கப்படுவதிலிருந்து மாறுபடும் ஒரு 

குழந்ைதக்கு IDEA இன் பகுதி B ன் கீழ் ஆரம்ப ேசைவகளுக்கான ஒரு 

விண்ணப்பத்ைத முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் உள்ளடக்கியிருந்தால், IDEA இன் 

பாகம் B க்கு ேமலும் தகுதியற்றவர் குழந்ைத என்று, பள்ளி மாவட்டத்தில் குழந்ைத 

ெபறும் பகுதி சி ேசைவகைள வழங்க ேதைவயில்ைல. குழந்ைத IDEA இன் பாகம் B 

க்கு தகுதியுைடயதாக இருந்தால், முதல் முைறயாக சிறப்பு கல்வி மற்றும் 

ெதாடர்புைடய ேசைவகைள ெபற குழந்ைதக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள் 

என்றால், பின்னர், நடவடிக்ைககளின் விைளவாக நிலுைவயில் இருக்கும், பள்ளி 

மாவட்டம் அந்த சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்க ேவண்டும் 

(நீங்கள் மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்தில் இருவரும் உடன்பட்டால்). 

தீர்மானம் ெசயல்முைற 

34 CFR §300.510  

தீர்மானக் கூட்டம் 

பள்ளி மாவட்டத்தில் உங்களுடனும் உங்களுடனான ஒரு தீர்மானமான கூட்டத்ைத 

கூட்ட ேவண்டும். உங்கள் முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் அைடயாளம் காணப்பட்ட 

உண்ைமகளின் குறிப்பிட்ட தகவைலக் ெகாண்டிருக்கும் IEP குழுவில் அங்கம் வகிக்கும் 

உறுப்பினர்கள் நியமனக் கூட்டம் MDE உடன் தாக்கல் ெசய்யேவண்டும் மற்றும் பள்ளி 

மாவட்டத்தின் மூலம் ெபறப்பட்ட 15 கெலண்டர் நாட்களுக்குள் கூட்ட ஏற்பாடு 

ெசய்யப்பட ேவண்டும். தீர்மானக் கூட்டம் நடத்தப்படும் வைர, முைறயான ெசயலாக்க 

விசாரைண ஆரம்பிக்க முடியாது. கூட்டம்  

1. பள்ளி மாவட்டத்தின் சார்பில் முடிெவடுக்கும் அதிகாரத்ைத ெகாண்டிருக்கும் 

பள்ளியின் மாவட்ட பிரதிநிதிையயும் ேசர்க்க ேவண்டும்; மற்றும் 

2. நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞைர ேசர்த்து இருந்தால் மட்டுேம தவிர 

மாவட்டபள்ளியின் வழக்கறிஞைர ேசர்க்க முடியாது.  

நீங்கள் மற்றும் பள்ளி மாவட்ட கூட்டத்தில் கலந்து ெகாள்ள IEP குழு ெதாடர்புைடய 

உறுப்பினர்கள் தீர்மானிக்கின்றன. 

சந்தர்ப்பத்தின் ேநாக்கம் உங்களுைடய முைறயான ெசயல்முைற முைறேகடு குறித்து 

விவாதிக்கவும், புகார் அடிப்பைடயில் அைமந்த உண்ைமகைள வகுக்கவும், அதனால் 

பள்ளித் திைணக்களம் பிரச்சிைனைய தீர்க்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
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தீர்மானக் கூட்டம் ேதைவப்படாது:  

1. நீங்கள் மற்றும் பள்ளி மாவட்ட கூட்டத்ைத தள்ளுபடி ெசய்ய எழுதி 

ஒப்புக்ெகாள்கிேறன்; அல்லது 

2. நீங்களும் பள்ளி மாவட்டமும் நடுநிைல ெசயல்முைறையப் பயன்படுத்த ஒரு 

தைலப்பின்கீழ் ஒப்புக்ெகாள்கின்றன, மத்தியஸ்தம். 

தீர்மானக் காலம் 

முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் (கால அவகாசத்தின் ேபாது) 30 நாட்களுக்குள் 

உங்கள் திருப்திக்குரிய முைறயான ெசயல்முைறைய பள்ளி மாவட்டத்தில் 

தீர்க்கவில்ைல எனில், முைறயான ெசயலாக்க விசாரைண நைடெபறலாம். 

30-காலண்டர்-நாட்கள் தீர்மானக் காலம் முடிவைடந்ததில், 45-காலண்டர்- நாட்கள் 

காலாவதியான 30-காலண்டர்- நாட்களின் தீர்மானக் காலத்திற்கு மாற்றப்பட்ட சில 

விதிவிலக்குகளுடன் கீேழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

நீங்கள் மற்றும் மாவட்டப்பள்ளி இருவரும் தீர்மானம் எடுக்கும் அல்லது மத்தியஸ்தம் 

பயன்படுத்த ஒப்புதல் தவிர, தீர்மானக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்க நீங்கள் தவறினால் 

ெசயல்முைற மற்றும் முைறயான ெசயலாக்க விசாரைண ேநரம் தாமதப்படுத்தும். 

நியாயமான முயற்சிகைள ேமற்ெகாண்டதும், அத்தைகய முயற்சிகைள 

ஆவணப்படுத்திய பின்னர், மாவட்ட கலந்தாய்வில் நீங்கள் பங்ேகற்பைதத் தீர்மானிக்க 

முடியாமல் இருந்தால், 30-நாள்காட்டி நாட்களின் முடிவில் 

மாவட்டப்பள்ளிக்கூட்டைமப்பு, உங்களின் முைறயான ெசயல்முைற புகாைர ஒரு ALJ 

தள்ளுபடி ெசய்யுமாறு ேகாரவும். அத்தைகய முயற்சியின் ஆவணமாக்கல், 

பள்ளிக்கூடம் மாவட்டத்தின் முயற்சிகள், பரஸ்பர ஒப்புதல் ேநரம் மற்றும் இடத்திற்கு 

ஏற்பாடு ெசய்யப்பட ேவண்டும் 

1. ெதாைலேபசி அைழப்புகள் பற்றிய விரிவான பதிவுகைள உருவாக்கியது 

அல்லது முயற்சிக்கப்பட்டது மற்றும் அந்த அைழப்புகளின் முடிவுகள்; 

2. நீங்கள் அனுப்பிய கடிதத்தின் நகல்கள் மற்றும் ெபற்றுக்ெகாண்ட பதில்கள் 

மற்றும் 

3. உங்கள் வீட்டிற்ேகா அல்லது ேவைலவாய்ப்பு இடத்திற்ேகா, அந்த 

வருைககளின் முடிவுகளின் விவரங்கைளப் பற்றிய விரிவான பதிவுகள். 

உங்களுைடய முைறயான ெசயலாக்க முைறப்பாட்டின் அறிவிப்ைபப் ெபற்றுக் ெகாண்ட 

15 நாட்களுக்குள் மாவட்டக் கூட்டத்ைத நடத்தாவிட்டால் அல்லது தீர்மானக் கூட்டத்தில் 

பங்ேகற்க தவறிவிட்டால், நீங்கள் 45-காலண்டர் தினம் காரணமாக ெசயலாக்க 

விசாரைண காலம் ெதாடங்கும் என்று உத்தரவிட ஒரு ALJ ைய ேகட்கலாம். 
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30 காலண்டர்-நாள் தீர்மானம் காலத்திற்கு சரிெசய்தல் 

நீங்களும் மாவட்டப்பள்ளியும் தீர்மானக் கூட்டத்ைத ரத்து ெசய்ய ஒப்புக்ெகாண்டால், 

அடுத்த நாள் ெதாடங்கும் நைடமுைற விசாரைணக்கு 45 காலண்டர் நாட்கள் 

காலக்ெகடு ெதாடங்குகிறது. 

மத்தியஸ்தம் அல்லது தீர்மானச் சந்திப்பின் ஆரம்பம் மற்றும் 30-காலண்டர்-நாள் 

தீர்மானக் காலம் முடிவைடந்த பின், நீங்களும் பள்ளி மாவட்டமும் எந்த 

உடன்படிக்ைகயும் சாத்தியமா என்று எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக்ெகாண்டால், 45-

காலண்டர்-நாள் கால விசாரைண அடுத்த நாள் ெதாடங்கும்.  

நீங்கள் மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்தில் இைடக்கால ெசயல்முைற பயன்படுத்த 

ஒப்புக்ெகாள்கிறீர்கள் என்றால், 30 காலண்டர் நாள் தீர்மானகக் கால முடிவில், இரு 

கட்சிகளும் ஒப்பந்தம் எட்டப்படும் வைர மத்தியஸ்தம் ெதாடர எழுத்து பூர்வமாக 

ஒப்புக் ெகாள்ளலாம். இருப்பினும், நீங்கள் அல்லது மாவட்டப்பள்ளி பின்னர் 

மத்தியஸ்த நைடமுைறயிலிருந்து விலகினால், அடுத்த நாள் ெதாடங்கும் நைடமுைற 

விசாரைணக்கு 45-காலண்டர் நாள் காலக்ெகடு ெதாடங்குகிறது. 

எழுதப்பட்ட உடன்படிக்ைக ஒப்பந்தம் 

ஒரு தீர்மானத்ைத தீர்மானக் கூட்டத்தில் அைடந்தால், நீங்களும் மாவட்டப்பள்ளியும் 

சட்டப்பூர்வமாக உடன்படிக்ைக ெசய்ய ேவண்டும்:  

1. பாடசாைல மாவட்டத்ைத கட்டிெயழுப்ப அதிகாரம் உள்ளவர்களுடனும் 

பள்ளி மாவட்டத்தின் பிரதிநிதியுடனும் ைகெயாப்பமிட்டீர்கள்; மற்றும் 

2. தகுதிவாய்ந்த அதிகாரசைப எந்த மாநில நீதிமன்றத்தில் (இந்த வழக்ைக 

ேகட்க அதிகாரம் ெகாண்ட மாநில நீதிமன்றம்) அல்லது அெமரிக்காவில் ஒரு 

மாவட்ட நீதிமன்றம் 

ஒப்பந்த மதிப்பாய்வு காலம் 

நீங்களும் பள்ளி மாவட்டமும் ஒரு தீர்மானக் கூட்டத்தின் விைளவாக ஒப்பந்தத்தில் 

ைகெயழுத்திட்டிருந்தால், நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தில் ஒப்பந்தம் 

ைகெயழுத்திடும் ேநரத்தில் 3 வணிக நாட்களுக்குள் ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்யலாம். 
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ெசயல்முைற புகார்களுக்கான விசாரைண 

பாரபட்சமற்ற ெசயல்முைற விசாரைண  

34 CFR §300.511  

ெபாது 

ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகார் தாக்கல் ெசய்யப்படும் ேபாெதல்லாம், நீங்கள் 

அல்லது மாவட்டப்பள்ளி இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க 

ஒரு பாரபட்சமற்ற முைறயீட்டு முைறைய விவரித்தார் ெசயல்முைற முைறேகடு மற்றும் 

தீர்மானம் ெசயல்முைற பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்ட நைடமுைறகைளப் பின்பற்றினர். 

ெசயல்முைற புகார் மற்றும் தீர்மானம் ெசயல்முைற 

நடுநிைலயான நிர்வாக சட்ட நீதிபதி 

குைறந்தபட்சம், ALJ: 

1. MDE அல்லது பள்ளி மாவட்ட ஊழியர் ஒருவராக இருக்கக்கூடாது அதாவது 

குழந்ைதயின் கல்வி அல்லது கவனிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாக 

இருக்கேவண்டும் இருப்பினும், ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனத்தில் 

பணியாற்றுபவர் அல்ல, ஏெனன்றால் அவர் / அவள் ஒரு ALJ நிறுவனமாக 

பணியாற்றும் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகிறார்;  

2. விசாரைணயில் ALJ இன் குறிக்ேகாளுடன் முரண்படுகின்ற தனிப்பட்ட 

அல்லது ெதாழில் சார்ந்த ஆர்வம் இருக்கக்கூடாது; 

3. IDEA, மற்றும் IDEA ெதாடர்பான கூட்டாட்சி மற்றும் மாநில ஒழுங்குவிதிகள், 

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில நீதிமன்றங்கள் மூலம் IDEA சட்ட 

விளக்கங்கைள அறிவு சார்ந்து புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும். மற்றும் 

4. அறிவு மற்றும் திறனாய்வுகைள நடத்தவும், ெபாருத்தமான மற்றும் 

நிைலயான சட்ட நைடமுைறக்கு இணங்கி முடிவுகைள எடுக்கவும் எழுதவும் 

ேவண்டும். 

ALJ க்கள் மாநில இரகசிய ேசைவ ஊழியர்களாக இருக்கிறார்கள், அைவ 

வழக்கறிஞர்களாக உள்ளன மற்றும் நிர்வாக அலுவலக விசாரைண மற்றும் விதிகள் 

[State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHR)] மாநில அலுவலகத்தில் 

பணியாற்றப்படுகின்றன. MDE (SOAHR மூலம்) ALJ களாக பணியாற்றும் அந்த 

நபர்களின் தகுதிகள் பற்றிய அறிக்ைகைய உள்ளடக்கிய ஒரு பட்டியைல 

ைவத்திருக்கிறது. 
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முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணக்கு உட்பட்டது 

பிற கட்சிகள் ஒப்புக் ெகாள்ளாவிட்டால், முைறயான ெசயலாக்கக் கடிதத்தில் 

உைரயாடப்படாத முைறயான ெசயல்முைற விசாரைணயின்ேபாது சிக்கல் 

ஏற்படுவைதக் ேகட்கும் கட்சி (நீ அல்லது பள்ளி மாவட்ட). 

விசாரைணக்கு ேகாரிய காலக்ெகடு 

நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அல்லது புகார் 

முகவரியிடப்பட்ட பிரச்சிைன (கள்) பற்றி ெதரிந்திருக்க ேவண்டும் மற்றும் இரண்டு 

ஆண்டுகளுக்குள் முைறயான ெசயலாக்க புகார்கைள பதிவு ெசய்ய ேவண்டும்.  

காலவரிைசக்கு விதிவிலக்குகள் 

முைறயான ெசயல்முைற புகாைர நீங்கள் தாக்கல் ெசய்ய முடியாது என்றால், ேமேல 

உள்ள காலவரிைச உங்களுக்கு ெபாருந்தாது:  

1. மாவட்டப்பள்ளி குறிப்பாக பிரச்சைன அல்லது பிரச்சிைன தீர்க்கப்பட்டது 

என்று தவறாக உங்கள் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; அல்லது 

2. IDEA இன் பாகம் B அல்லது பாகம் C யின்கீழ் உங்களுக்கு வழங்க 

ேவண்டிய உங்களுைடய தகவைல பள்ளி மாவட்டம் நிறுத்தி ைவத்தது.  

ேகட்கும் உரிைமகள்  

34 CFR §300.512  

ெபாது 

ஒரு முைறயான நைடமுைற விசாரைணக்கு எந்தெவாரு கட்சிக்ம் (ஒழுங்குமுைற 

நைடமுைற ெதாடர்பான ஒரு விசாரைண உட்பட) உரிைம உள்ளது: 

1. குைறபாடுகள் உள்ள குழந்ைதகளின் பிரச்சிைனகைளப் பற்றி ஒரு 

வழக்கறிஞர் மற்றும் / அல்லது விேசட அறிவு அல்லது பயிற்சிக்கான 

நபர்களுடன் ேசர்ந்து ஆேலாசிக்க ேவண்டும்; 

2. சாட்சிகளின் வருைகக்குரிய ஆதாரங்கள் மற்றும் எதிர்ெகாள்ளல், குறுக்கு 

விசாரைண, மற்றும் கட்டாயப்படுத்துதல்; 

3. விசாரைணயில் குைறந்தபட்சம் ஐந்து வியாபார நாட்களுக்கு முன்பாக 

அந்தக் கட்சிக்கு ெதரியாத விசாரைணயில் எந்த ஆதாரத்ைதயும் 

அறிமுகப்படுத்துவைத தைடெசய்யேவண்டும் 

4. உங்கள் விருப்பத்தின் ேபரில் எழுதப்பட்ட, அல்லது, விசாரைணயின் 

மின்னணு, ெசால்-க்கு-வார்த்ைத பதிவில் ெபறவும்; மற்றும் 

5. உங்கள் விருப்பத்தின் ேபரில் எழுதப்பட்ட அல்லது ெபறப்பட்ட உண்ைம 

மற்றும் முடிவுகளின் மின்னணு கண்டுபிடிப்புகள். 
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தகவல் கூடுதல் ெவளிப்படுத்தல் 

முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணக்கு முன்னர் குைறந்தபட்சம் ஐந்து வியாபார 

நாட்களுக்கு முன்னர், நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டமானது, பள்ளி மாவட்ட 

விசாரைணயில் பயன்படுத்த விரும்பும் மதிப்பீடுகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு, 

ேததி மற்றும் பரிந்துைரகைள நிைறவு ெசய்யும் அைனத்து மதிப்பீடுகைளயும் 

ஒருவருக்ெகாருவர் ெவளிப்படுத்த ேவண்டும். 

மற்ற கட்சியின் ஒப்புதல் இல்லாமல் விசாரைணயில் ெபாருத்தமான மதிப்பீடு 

அல்லது பரிந்துைரைய அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் இந்தத் ேதைவையப் 

ெபாருட்படுத்தாத எந்த ஒரு கட்சிையயும் ALJ தடுக்கலாம். 

விசாரைணயில் ெபற்ேறார் உரிைமகள் 

உங்களுக்கு உரிைம வழங்கப்பட ேவண்டும்:  

1. உங்கள் பிள்ைளைய ைவத்திருங்கள்; 

2. மக்களுக்காக ெபாது விசாரைண 

3. விசாரைணயின் பதிவு, உண்ைமயின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் 

ெசலவினத்தில் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முடிவுகள் ஆகியவற்ைறக் 

ெகாண்டிருங்கள். 

விசாரைண முடிவுகள்  

34 CFR §300.513  

நிர்வாக சட்ட நீதிபதியின் முடிவுகள் 

ஒரு ALJ யின் முடிவு என்னெவன்றால் உங்கள் பிள்ைளக்கு ஒரு தவறான கருத்து 

கிைடத்ததா இல்ைலயா என்பைத FAPE யின் அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது.  

ஒரு நைடமுைற மீறல் குற்றச்சாட்டு ெதாடர்பான விஷயங்களில், ெசயல்முைற 

குைறபாடுகள் இருந்தால் மட்டுேம உங்கள் பிள்ைள FAPE ஐ ெபறவில்ைல என்று ஒரு 

ALJ வினால் கண்டுெகாள்ள இயலும்.  

1. FAPE யின் படி உங்கள் குழந்ைதயின் உரிைமடன் மூழ்கியிருக்கிேறன் 

2. உங்கள் குழந்ைதக்கு தவறான தகவைல வழங்குவதில் முடிெவடுக்கும் 

ெசயல்முைறயில் பங்ேகற்க உங்கள் வாய்ப்பு FAPE யின் படி குறிப்பிடத்தக்க 

வைகயில் தைடபட்டுள்ளது; அல்லது 

3. கல்வியின் நன்ைமயில்.இழப்பு ஏற்பட்டது 
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கட்டுமான உட்கூறு 

ேமேல விவரிக்கப்பட்ட விதிகள் எதுவும் ALJ ஐத் தடுக்க விவரித்து விட முடியாது 

ஃெபடரல் ஒழுங்குமுைறகளின் கீழ் பகுதி B IDEA யின் ெசயல்முைற பாதுகாப்புப் 

பிரிவுகளின் ேதைவகளுக்கு இணங்க ஒரு பள்ளி மாவட்டத்ைத ஒழுங்குபடுத்துவைதத் 

தடுக்கும். (34 CFR §§300.500 மூலம் 300.536). 

ஒரு முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணக்கு தனி ேகாரிக்ைக  

IDEA (34 CFR §§300.500 மூலம் 300.536) யின்கீழ் பி.ஏ.வின் பி.டி.எல் கட்டுப்பாட்டின் 

நைடமுைற பாதுகாப்புப் பிரிவுகளில் ஒன்றும் ஏற்கனேவ சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு 

முைறயான ெசயல்முைற புகாரில் இருந்து தனித்துள்ள ஒரு சிக்கல் ெதாடர்பான 

தனிமுைற ெசயல்முைற புகாைரத் தாக்கல் ெசய்வதிலிருந்து உங்கைளத் தடுக்கிறது. 

ஆேலாசைன குழு மற்றும் ெபாது மக்களுக்கான முடிவுகள் 

MDE, எந்த தனிப்பட்ட முைறயில் அைடயாளம் காணக்கூடிய தகவைல நீக்கேவண்டும்  

1. மாநில சிறப்பு கல்வி ஆேலாசைனக் குழுவிற்கான முைறயான ெசயலாக்கக் 

குழுவின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் முடிவுகைள வழங்குதல்; மற்றும் 

2. ெபாதுமக்களுக்கு கிைடக்கும் அந்த கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் முடிவுகைள 

உருவாக்குங்கள்.  
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முைறயீடுகள்  

முடிவின் முடிவு; ேமல்முைறயீடு; பாரபட்சமற்ற விமர்சனம்  

34 CFR §300.514  

விசாரைணயின் முடிவு  

சிவில் நடவடிக்ைக எடுப்பதன் மூலம் முடிைவ ேமல்முைறயீடு ெசய்வது (நீங்கள் 

அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தில்) எந்தெவாரு விவகாரமும் கீேழ விவரித்துள்ளபடி, ஒரு 

முைறயான நைடமுைற விசாரைணயில் (ஒழுங்குமுைற நைடமுைறகள் ெதாடர்பாக 

ஒரு விசாரைண உட்பட) இறுதி முடிவு 

ேநரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் விசாரைணகள்  

34 CFR §300.515  

 

MDE ஆனது, 30-காலண்டர் காலக் காலாவதி நாட்களின் காலாவதியாகும் 45 

நாட்களுக்கு பின்னர் அல்லது, துைண தைலப்பின்கீழ் விவரிக்கப்பட்டபடி 

சரிெசய்யப்பட்ட காலத்தின் காலாவதிக்குப் பின்னர், 45 நாட்களுக்குப் பின்னர், 30 

காலண்டர்-நாள் தீர்மானம் காலத்திற்கு சரிெசய்தல்:  

1. விசாரைண முடிவில் இறுதி முடிைவ எட்டியது; மற்றும் 

2. முடிவின் ஒரு நகல் ஒவ்ெவாரு கட்சிகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது. 

ஒரு கட்சியின் ேவண்டுேகாளின்படி, ேமேல கூறப்பட்ட 45-காலண்டர்-கால காலத்திற்கு 

அப்பால், ALJ குறிப்பிட்ட கால நீட்டிப்புகைள வழங்கலாம். 

நீங்கள் மற்றும் உங்கள் குழந்ைதக்கு நியாயமான வசதியான ஒரு ேநரத்தில் மற்றும் 

இடத்தில் ஒவ்ெவாரு விசாரைணயும் நடத்தப்பட ேவண்டும். 

சிவில் ெசயல்கள், அந்த ெசயல்களுக்கு தாக்கல் ெசய்வதற்கான காலக்ெகடு உட்பட  

34 CFR §300.516  

ெபாது 

எந்தெவாரு கட்சியும் (நீங்கள் அல்லது மாவட்டப்பள்ளி), முடிவு மற்றும் ெசயல்முைற 

விசாரைணயில் (சீர்திருத்த நைடமுைற ெதாடர்பாக ஒரு விசாரைண உட்பட) 

முடிவுகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளாத எந்தெவாரு கட்சியும், முைறயான ெசயல்முைற 

விசாரைணக்கு உட்பட்ட ஒரு விடயம் ெதாடர்பாக சிவில் நடவடிக்ைக எடுக்க உரிைம 

உண்டு. இந்த நடவடிக்ைக, தகுதி வாய்ந்த அதிகார சைப (இந்த வழக்ைகக் ேகட்கும்  
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அதிகாரம் ெகாண்ட மாநில நீதிமன்றம்) அல்லது அெமரிக்காவில் உள்ள மாவட்ட 

நீதிமன்றத்தில் நிலுைவயிலுள்ள ெதாைகையப் ெபாருட்படுத்தாமல் மாநில 

நீதிமன்றத்தில் ெகாண்டு வரப்படலாம். 

ேநரம் வரம்பு 

நடவடிக்ைக எடுக்கும் கட்சி (நீங்கள் அல்லது பள்ளி மாவட்டம்) ALJ -யின் ஒரு சிவில் 

நடவடிக்ைகைய தாக்கல் ெசய்ய முடிவு ெசய்த நாளிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் இருக்க 

ேவண்டும்.  

கூடுதல் நைடமுைறகள்  

எந்தெவாரு சிவில் நடவடிக்ைகயிலும், நீதிமன்றம்:  

1. நிர்வாக நடவடிக்ைககளின் பதிவுகள் ெபரப்படுகிறது 

2. உங்கள் ேகாரிக்ைக அல்லது பள்ளியின் மாவட்ட ேகாரிக்ைகயில் கூடுதல் 

ஆதாரங்கைளக் குறிப்பிடுகிறது; மற்றும் 

3. சான்றுகைள முன்ைவப்பதில் அதன் முடிைவத் தளமாகக் ெகாண்டு, நீதிமன்றம் 

சரியானது என்பைத தீர்மானிக்கும் நிவாரணத்ைத வழங்குகிறது. 

மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் அதிகார எல்ைல 

IDEA-யின் கீழ் பாகம் பி யின் கீழ் உள்ள நடவடிக்ைககளின் மீது ஆட்ேசபிக்க அதிகாரம் 

அெமரிக்காவின் மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு உள்ளன.  

கட்டுமான விதி 

IDEA-யின் பாகம் B இல், அெமரிக்க அரசியலைமப்பின் கீழ் 1990 ஆம் ஆண்டின் 

குைறபாடுைடய அெமரிக்கர்கள், 1973 ன் புனர்வாழ்வு சட்டம் (பிரிவு 504), அல்லது பிற 

கூட்டாட்சி சட்டங்களின் கீழ் உரிைமகள், நைடமுைறகள் மற்றும் தீர்வுகைள 

கட்டுப்படுத்துகிறது அல்லது கட்டுப்படுத்துகிறது. IDEA இன் பாகம் பி கீழ் கிைடக்கும் 

நிவாரணத்திற்காக இந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒரு சிவில் நடவடிக்ைக தாக்கல் 

ெசய்யப்படுவதற்கு முன்னர், குைறபாடுகள் உள்ள குழந்ைதகளின் உரிைமகள், ேமேல 

விவரிக்கப்பட்ட நைடமுைற நைடமுைறகள் ேதைவப்படும் அேத அளவுக்கு தீர்ந்துவிடும் 

கட்சி IDEA இன் பாகத்தின் பி கீழ் நடவடிக்ைக எடுத்தது அதாவது, IDEA இன் கீழ் 

கிைடக்கக்கூடிய மற்ற சட்டங்களின் கீழ் நீங்கள் சரிெசய்தல் இருக்கலாம், ஆனால் 

ெபாதுவாக, அந்த பிற சட்டங்களின் கீழ் நிவாரணம் ெபற, முதலில் நீங்கள் IDEA இன் 

கீழ் கிைடக்கும் நிர்வாகச் சிக்கல்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும் (அதாவது, 

நீதிமன்றத்தில் ேநரடியாக ெசல்லும் முன், தீர்வு கூட்டம், மற்றும் பாரபட்சமற்ற 

ெசயல்முைற விசாரைண நைடமுைறகள்).  



மிச்சிகன் கல்வித் துைற, சிறப்பு கல்வி அலுவலகம்  பக்கம் 49 

வழக்கறிஞரின் கட்டணம் 

34 CFR §300.517  

ெபாது 

IDEA இன் பாகம் பி யின் கீழ் எந்த நடவடிக்ைகேயா அல்லது நடவடிக்ைககளிேலா, 

நீங்கள் ெவற்றி ெபற்றால், நீதிமன்றம் அதன் விருப்பப்படி, நீங்கள் ெசலவினங்களின் 

பகுதியாக நியாயமான வழக்கறிஞர்களின் கட்டணத்ைத வழங்கலாம். 

IDEA இன் பாகம் பி யின்கீழ் எந்த நடவடிக்ைகேயா அல்லது நடவடிக்ைககளிேலா, 

நீதிமன்றம், அதன் விருப்பப்படி, உங்கள் வழக்கறிஞரால் ெசலுத்தப்படும் ஒரு மாநில 

அரசு கல்வி நிறுவனம் அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தின் ெசலவினங்களின் பகுதியாக 

நியாயமான வழக்கறிஞர்களின் கட்டணத்ைத வழங்கலாம். வழக்கறிஞர்: (அ) நீதிமன்றம் 

கண்டுபிடிக்க முடியாதது, நியாயமற்றது, அல்லது அடித்தளம் இல்லாதது என்று புகார் 

அல்லது நீதிமன்ற வழக்கு தாக்கல் ெசய்தது; அல்லது (ஆ) வழக்ைகத் தவறாகப் 

புரிந்துெகாள்வதற்குப் பிறகு, தவறாக, நியாயமில்லாமல், அல்லது அடித்தளமாகி 

விட்டது; அல்லது 

IDEA இன் பாகத்தின் பி கீழ் எந்த நடவடிக்ைகேயா அல்லது நடவடிக்ைககளிேலா, 

நீதிமன்றம் அதன் விருப்பப்படி, உங்களுக்ேகா அல்லது உங்கள் வழக்கறிஞேரா 

ெசலுத்த ேவண்டிய, ஒரு மாநில அரசு கல்வி நிறுவனம் அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தின் 

ெசலவினத்தின் பகுதியாக நியாயமான வழக்கறிஞர்களின் கட்டணத்ைத வழங்கலாம், 

முைறயற்ற தாமதத்ைத ஏற்படுத்தும் அல்லது ெசயலிழப்பு அல்லது நடவடிக்ைககளின் 

ேதைவயற்ற ேதைவைய அதிகரிப்பது ேபான்ற துஷ்பிரேயாகம் ெசய்யக்கூடிய 

எந்தெவாரு முைறயற்ற ேநாக்கத்திற்காகவும், முைறயான ெசயலாக்க விசாரைண 

அல்லது பிற்பகுதியில் நீதிமன்ற வழக்குக்கான உங்கள் ேகாரிக்ைக வழங்கப்பட்டது. 

வழக்கறிஞர்களின் கட்டணம் 

ஒரு நீதிமன்றம் நியாயமான வழக்கறிஞர்களின் கட்டணத்ைத பின்வருமாறு 

வழங்குகிறது: 

1. கட்டணங்கள், சமூகத்தில் நிலவுகின்ற விகிதங்கைள அடிப்பைடயாகக் 

ெகாண்டது, அதில் ெசயல்படும் அல்லது ேகட்கப்படும் ேசைவகளின் தரம் 

மற்றும் தரம் ஆகியவற்றிற்கான எழுச்சி. வழங்கப்பட்ட கட்டணத்ைத 

கணக்கிடுவதில் எந்த ேபானஸ் அல்லது ெபருக்கமும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. 

2. கட்டணம் வழங்கப்படாமலும், எந்தெவாரு நடவடிக்ைகயிலும் நீங்கள் IDEA இன் 

பகுதி B இன் கீழ் எந்தெவாரு நடவடிக்ைகயிலும் ஈடுெசய்யப்படக்கூடாது 

அல்லது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எழுத்துறுதி வழங்கப்பட்ட பிறகு  
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வழங்கப்பட்ட ேசைவகளுக்கான ெசலவினங்கள் திரும்பப் ெபறப்படாமல் 

இருக்கலாம்: 

a. ெசயல்திறன் ெதாடங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னர் எந்த ேநரத்திலும், 

சிவில் நைடமுைறச் சட்ட விதி 68 ன் விதிமுைறப்படி அல்லது 

முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணயின் ேபாது வழங்கப்பட்ட 

காலத்திற்குள், ெதாடங்கேவண்டும் 

b. 10 நாட்களுக்குள் இந்த சலுைக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாது; மற்றும் 

c. நீதிமன்றம் அல்லது ALJ இறுதியாக நீங்கள் ெபறும் நிவாரணம், குடிேயற்ற 

வாய்ப்ைபக் காட்டிலும் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இல்ைல 

என்று கண்டறிந்துள்ளது. 

இந்த கட்டுப்பாடுகள் இருந்தேபாதிலும், வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் 

ெதாடர்புைடய ெசலவுகள் உங்களுக்கு ெவற்றியளித்தால் நீங்கள் 

ெவற்றிெபறுவீர்கள். 

3. நிர்வாக நடவடிக்ைககள் அல்லது நீதிமன்ற நடவடிக்ைககளின் விைளவாக 

கூட்டம் நைடெபறாவிட்டால், IEP குழுவின் எந்தெவாரு கூட்டத்திற்கும் கட்டணம் 

வழங்கப்படக்கூடாது. 

4. தைலப்பு, மத்தியஸ்தம் கீழ் விவரித்துள்ளபடி ஒரு மத்தியஸ்தத்திற்கான 

கட்டணம் கூட வழங்கப்படக்கூடாது. மத்தியஸ்தம். 

5. தைலப்பில், தீர்மானக் கூட்டம் தீர்மானக்கூட்டத்தில் விவரித்தபடி ஒரு தீர்மானக் 

கூட்டம், நிர்வாக விசாரைண அல்லது நீதிமன்ற நடவடிக்ைகயின் விைளவாக 

கூட்டப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக கருதப்படாது, ேமலும் இது நிர்வாகத்திற்கான 

விசாரைண அல்லது நீதிமன்ற நடவடிக்ைக அல்ல இந்த வக்கீல்கள் 

கட்டணங்கள். 
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நீதிமன்றம் கண்டுபிடித்தால், IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் வழங்கப்படும் 

வழக்கறிஞர்களின் கட்டணங்களின் அளவு, அதன்படி, நீதிமன்றம் குைறகிறது: 

1. நீங்கள் அல்லது உங்கள் வழக்கறிஞர், நடவடிக்ைக அல்லது ெதாடர்ச்சியின் 

ேபாது, விவாதத்தின் இறுதி தீர்மானத்ைத நியாயமற்ற முைறயில் 

தாமதப்படுத்தினார்; 

2. நியாயமாக இேத ேபான்ற திறைம, நற்ெபயர் மற்றும் அனுபவம் உைடய 

வழக்கறிஞர்களால் இேத ேபான்ற ேசைவகளுக்கு சமூகத்தில் நிலவும் மணிேநர 

விகிதத்ைத நியாயமற்ற முைறயில் வழங்கப்படும் உரிைமயாளர்களின் 

கட்டணங்களின் அளவு. 

3. ெசலவழித்த ேநரமும் சட்டப்பூர்வ ேசைவகளும் ெசயல்திறன் அல்லது 

நடவடிக்ைககளின் தன்ைமையக் கருத்தில் ெகாண்டைவ; அல்லது 

 

4. நீங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வழக்கறிஞர், தைலைமயின் கீழ், ெசயல்முைற 

புகார் கீழ் விவரித்துள்ளபடி, முைறயான ெசயல்முைற ேகாரிக்ைக அறிவிப்பில் 

பள்ளியின் மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்படவில்ைல. ெசயல்முைற புகார். 

எனினும், நீதிமன்றம், மாநில அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தில் தீர்ப்பின் இறுதி 

தீர்மானத்ைத தாமதமாக தாமதப்படுத்தியதாக அல்லது நீதிமன்றம் IDEA-யின் பி 

பிரிவின் நைடமுைற பாதுகாப்பு விதிமுைறகளின் கீழ் ஒரு மீறல் இருப்பதாக 

நீதிமன்றம் கண்டறிந்தால், கட்டணத்ைத குைறக்கக்கூடாது. 
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நைடமுைறகள் குைறபாடுள்ள குழந்ைதகைள கட்டுப்படுத்துதல் 

பள்ளி பணியாளரின் அதிகாரம் 

34 CFR §300.530  

வழக்குகளின் தீர்மானங்கள் 

பாடெநறி நபர்கள் எந்தெவாரு தனிப்பட்ட சூழ்நிைலையயும் ஒரு வழக்கு மூலம் வழக்கு 

அடிப்பைடயில் பரிசீலிக்கலாம், ஒழுங்குமுைற ெதாடர்பான பின்வரும் ேதைவகளுக்கு 

இணங்க ெசய்யப்படும் ேவைல வாய்ப்பு மாற்றம் என்பைத தீர்மானிக்கும் ேபாது, 

அவர்கள் நடத்துவார்கள். 

ெபாது 

குைறபாடுகள் இல்லாதிருந்த குழந்ைதகளுக்கு அவர்கள் இத்தைகய நடவடிக்ைககைள 

ேமற்ெகாள்வதன் மூலம், பாடசாைல ஊழியர்கள் ஒரு வரிைசயில் 10 பள்ளி 

நாட்கைளக் காட்டிலும் அதிகமானவர்கள் அல்ல, ஒரு குழந்ைதக்கு ஒரு 

ஊனமுற்ேறாைர அகற்றும் வைகயில், அல்லது ஒரு ெபாருத்தமான இைடக்கால மாற்று 

கல்வி அைமப்பு, மற்ெறாரு அைமப்பு, அல்லது இைடநீக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அவரது 

தற்ேபாைதய ேவைல வாய்ப்பு. அந்த நீக்குதல்கள் மாற்றியைமக்கப்படும் வைர, 

தனித்தனியான தவறான நடத்ைதக்காக பள்ளிப் பணியாளர்கள் அேத பாடசாைலயில் 

ஒரு பாடசாைலயில் 10 பள்ளி நாட்கள் க்கும் ேமலதிகமாக ேசர்க்கப்பட மாட்டார்கள். 

(பார்க்கவும் இடமாற்றதினால் வரும் ஒழுங்குமுைற அகற்றல்கள் கீேழ உள்ள 

வைரயைற).  

ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒன்றில் ெமாத்தமாக 10 பள்ளி நாட்கள் க்கு ஒரு இயலாைம 

ெகாண்ட ஒரு குழந்ைத தனது தற்ேபாைதய பணிகளில் இருந்து அகற்றப்பட்டவுடன், 

அந்த பள்ளி ஆண்டு, பள்ளி பாடசாைலயில் நீக்கப்பட்ட எந்த நாட்களிலும், உப 

தைலப்பு, ேசைவகள் கீழ் கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள அளவிற்கு ேசைவகள் 

வழங்குகின்றன. ேசைவகள். 

கூடுதல் அதிகாரம் 

மாணவர் விதிமுைற மீறல் நடத்ைத குழந்ைதயின் இயலாைம ஒரு ெவளிப்பாடு அல்ல 

என்றால் (பார்க்க ெவளிப்பைடயான உறுதிப்பாடு, கீேழ) மற்றும் ஒழுங்குமுைற மாற்றம் 

ஒரு வரிைசயில் 10 பள்ளி நாட்களில், பள்ளிக்கல்வி நல்வாழ்த்துக்கள் அந்த 

குழந்ைதக்கு ஒரு விதமான இயலாைம மற்றும் அேத காலத்திேலேய ஒழுங்குமுைற 

நைடமுைறகைள விண்ணப்பிக்கலாம். குைறபாடுகள் இல்லாத குழந்ைதகளுக்கு, 

பள்ளிக்கல்வியின்படி அந்த குழந்ைதக்கு ேசைவைய வழங்க ேவண்டும். கீழ்  



மிச்சிகன் கல்வித் துைற, சிறப்பு கல்வி அலுவலகம்  பக்கம் 53 

ேசைவகள். குழந்ைதயின் IEP குழு இத்தைகய ேசைவகைள இைடக்கால மாற்று 

கல்வி அைமப்ைப தீர்மானிக்கிறது. 

ேசைவகள் 

குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய பணிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஒரு இயலாைம ெகாண்ட 

குழந்ைதக்கு வழங்கப்பட ேவண்டிய ேசைவகள் ஒரு இைடக்கால மாற்று கல்வி 

அைமப்பில் வழங்கப்பட ேவண்டும். 

ஒரு மாவட்டப்பள்ளி ஒரு குைறபாடுள்ள குழந்ைதக்கு ேசைவ வழங்குவதற்கு மட்டுேம 

அவசியம், அவரால் அல்லது அவரது தற்ேபாைதய பணிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டது 

10 பள்ளி நாட்கள் அல்லது குைறவாக அந்தப்பள்ளி ஆண்டில், குைறபாடு இல்லாத 

ஒரு குழந்ைதக்கு இது ேபான்ற ேசைவகள் அைனத்தும் அகற்றப்பட்டுவிட்டது. 

ஒழுங்குமுைற காரணங்களுக்காக அகற்றப்படாத மாணவர்களுக்கு மிச்சிகனுக்கு 

ேசைவ ேதைவயில்ைல. 

10 க்கும் ேமற்பட்ட பள்ளி நாட்களுக்கு குழந்ைதகளின் தற்ேபாைதய பணிகளில் 

இருந்து நீக்கப்பட்ட ஒரு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு குழந்ைத:  

1. கல்விச் ேசைவையப் ெபற ெதாடர்ந்து, ெபாதுக் கல்வி பாடத்திட்டத்தில் 

ெதாடர்ந்து பங்ேகற்க, மற்ெறாரு அைமப்பில் இருந்தாலும், குழந்ைதகளின் IEP-

யில் உள்ள இலக்குகைளச் சந்திப்பதில் முன்ேனறவும்; மற்றும்  

2. நடத்ைத முைறயான மதிப்பீடு [Functional Behavioral Assessment (FBA)] மற்றும் 

நடத்ைதயியல் தைலயீடு ேசைவகள் மற்றும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்ைற 

முைறயாகப் ெபறுதல், நடத்ைத மீறைல எதிர்ெகாள்ளும் வைகயில் 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் அது மீண்டும் நடக்காது. 

அேத பள்ளி ஆண்டில் 10 பள்ளி நாட்கள் க்கு ஒரு இயலாைம ெகாண்ட குழந்ைத 

தனது தற்ேபாைதய ேவைல வாய்ப்புகளில் இருந்து அகற்றப்பட்ட பிறகு, தற்ேபாைதய 

பள்ளிக்கூடம் 10 பள்ளி நாட்கள் க்கு ஒரு வரிைசயில் அல்லது குைறவாக மற்றும் 

ஆகியவற்ைற நீக்கினால், பள்ளிக்கூட அலுவலர்கள், குைறந்தபட்சம் ஒரு குழந்ைதயின் 

ஆசிரியருடன் கலந்தாேலாசித்து, ெபாது கல்வி பாடத்திட்டத்தில் பங்ேகற்க 

ெதாடர்ந்தும், மற்ெறாரு அைமப்பில் இருந்தாலும், மற்றும் குழந்ைதயின் IEP-யில் 

உள்ள இலக்குகைளச் சந்திப்பதில் முன்ேனறவும். 

அகற்றும் ேவைல வாய்ப்பு மாற்றம் (கீேழ உள்ளைதப் பார்க்கவும்) என்றால், 

குழந்ைதயின் IEP குழு ெபாது கல்வி பாடத்திட்டத்தில் பங்ேகற்க ெதாடரவும், மற்ெறாரு 

அைமப்பில் இருந்தாலும், குழந்ைதயின் IEP-யில். 
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ெவளிப்பைடயான உறுதிப்பாடு 

10 பள்ளி நாட்களுக்குள் மாணவர் நடத்ைத விதிமுைற மீறப்படுவதன் காரணமாக, ஒரு 

இயலாைம உள்ள ஒரு குழந்ைதயின் இடமாற்ற முடிைவ எடுக்கேவண்டும், (ஒரு 

வரிைசயில் அல்லது குைறவாகேவா அல்லது ஒரு மாற்றத்திற்காக அல்லாமல் 10 

பள்ளி நாட்கள்), பள்ளி மாவட்டம், ெபற்ேறார், மற்றும் IEP குழு ெதாடர்புைடய 

உறுப்பினர்கள் (ெபற்ேறார் மற்றும் பள்ளி மாவட்டத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளபடி) 

மாணவர் ேகாப்பில் உள்ள அைனத்து தகவல்கைளயும் மதிப்பாய்வு ெசய்ய ேவண்டும், 

குழந்ைதகளின் IEP, ஆசிரியர் கண்காணிப்புகள் மற்றும் ெபற்ேறாரால் வழங்கப்பட்ட 

எந்தெவாரு ெபாருத்தமான தகவலும் அடங்கும்:  

1. ேகள்விக்குரிய நடத்ைத ஏற்பட்டால், அல்லது ஒரு ேநரடி மற்றும் கணிசமான 

உறவு ஏற்பட்டிருந்தால், குழந்ைதயின் இயலாைம; அல்லது 

2. பள்ளியின் மாவட்டத்தின் குழந்ைதயின் IEP-ைய அமல்படுத்த தவறியதன் 

விைளவாக, நடப்பிலுள்ள நடத்ைத என்பது நடந்தது என்றால். 

பள்ளி மாவட்டத்தின், ெபற்ேறார் மற்றும் குழந்ைதகளின் IEP குழுவின் ெதாடர்புைடய 

உறுப்பினர்கள் அந்த நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டிருந்தால், குழந்ைதயின் 

இயலாைமக்கான ஒரு ெவளிப்பாடாக இருக்க ேவண்டும் என்று தீர்மானிக்க ேவண்டும். 

பள்ளி மாவட்டத்தின், ெபற்ேறார் மற்றும் குழந்ைதகளின் IEP குழுவின் ெதாடர்புைடய 

உறுப்பினர்கள், IEP-ஐ நைடமுைறப்படுத்தாத பள்ளியின் மாவட்டத்தின் ேதால்வியின் 

ேநரடி விைளபயனாக இருப்பதாக தீர்மானித்தால், அந்த குைறபாடுகைள சரிெசய்ய 

உடனடியாக நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டும். 

நடத்ைத குழந்ைதயின் இயலாைம ஒரு ெவளிப்பாடாக இருந்தது 

பள்ளியின் மாவட்ட, ெபற்ேறார், மற்றும் IEP குழுவின் ெதாடர்புைடய உறுப்பினர்கள் 

குழந்ைதகளின் இயலாைம ஒரு ெவளிப்பாடாக இருப்பைத 

தீர்மானிக்கிறார்கெளன்றால், IEP குழு ஒன்று இருக்க ேவண்டும்: 

1. பள்ளிக்கூடம் ஒரு FBA நடத்தி, ேவைல வாய்ப்பு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நடத்ைத 

ஏற்படுவதற்கு முன்பாக ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்தப்பட்டாலன்றி, ஒரு நடத்ைத 

தைலயீடு திட்டம் [Behavioral Intervention Plan (BIP)] குழந்ைதக்கு ஒரு FBA 

நடத்தவும்; அல்லது  

2. BIP ஏற்கனேவ உருவாக்கப்பட்டுவிட்டால், BIP ஐ மறுபரிசீலைன ெசய்யுங்கள் 

மற்றும் நடத்ைத பற்றி ேபசுவதற்கு அவசியமாக அைத மாற்றவும்.  

துைண தைலப்பின்கீழ் கீேழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, சிறப்பு சூழ்நிைலகள், ெபற்ேறார் 

மற்றும் மாவட்டம் ஒரு பகுதியாக ேவைல வாய்ப்பு மாற்றப்பட்டாலன்றி, பள்ளியின் 

குழந்ைத குழந்ைதைய அகற்றுவதற்கு இடமளிக்க ேவண்டும். BIP மாற்றியைமக்கப்படும். 
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சிறப்பு சூழ்நிைலகள் 

குழந்ைதகளின் இயலாைம ஒரு ெவளிப்பாடாக இருக்கிறதா இல்ைலயா எனில், 

பாடசாைலயானது, ஒரு குழந்ைதக்கு 45 பள்ளி நாட்களுக்கு வைர இைடக்கால மாற்று 

கல்வி அைமப்ைப (குழந்ைதயின் IEP குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்டது)  

1. பள்ளிக்கு ஒரு ஆயுதம் எடுத்துக்ெகாள்வது அல்லது பள்ளியில், பள்ளிக்கூட 

வளாகத்திேலா, அல்லது MDE அல்லது ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரத்தின் 

கீழ் ஒரு பள்ளி ெசயல்பாட்டிேலா ஆயுதங்கைள ைவத்திருக்கிறது;  

2. பள்ளியில், பள்ளிக்கூட வளாகத்தில், அல்லது MDE அல்லது ஒரு பள்ளி 

மாவட்டத்தின் அதிகார வரம்புக்குள் ஒரு பள்ளியில் ெசயல்படும் ேபாது 

கட்டுப்பாடான ெபாருள் விற்பைனக்கு விற்க அல்லது சட்டவிேராதமான 

மருந்துகைள பயன்படுத்துகிறது அல்லது பயன்படுத்துகிறது; அல்லது  

3. பள்ளியில், பள்ளி வளாகத்திேலா, அல்லது MDE அல்லது பள்ளியின் 

மாவட்டத்தின் கீழ் ஒரு பள்ளியில் ெசயல்படும் ேபாது மற்ெறாரு நபருக்கு 

கடுைமயான காயம் ஏற்படுகிறது. 

வைரயைறகள்  

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ெபாருள் என்பது கட்டுப்பாட்டு ெபாருள் சட்டம் (21 U.S.C 812(c)) 

பிரிவு 202(c) இல் I, II, III, IV அல்லது V கால அட்டவைணயில் அைடயாளம் 

காணப்பட்ட மருந்து அல்லது பிற ெபாருைளக் குறிக்கிறது.  

சட்டவிேராத ேபாைத மருந்து என்பது ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ெபாருளாகும்; ஆனால் 

சட்டபூர்வமாக ைவத்திருந்த அல்லது உரிமம் ெபற்ற சுகாதார பராமரிப்பு ெதாழில்முைற 

ேமற்பார்ைவயின் கீழ் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்படும் ெபாருள் அல்லது அந்த சட்டத்தின் 

கீழ் அல்லது ேவறு எந்த சட்டத்தின் கீழ் ேவறு எந்த அதிகாரத்தின்கீழ் 

பயன்படுத்தப்படுகிறேதா அது பயன்படுத்தப்படாது. 

கடுைமயான உடல் காயம் என்பது ஐக்கிய மாநிலங்களின் குறியீடு 18, 1365 ஆம் பிரிவு 

உட்பிரிவு (h) ன் (3) பத்தியின் கீழ் "கடுைமயான உடல் காயம்" என்ற ெபாருள் 

ெகாண்டது (இைணப்பு A. காண்க) 

ஆயுதம் ஐக்கிய நாடுகளின் ேகாட் 18, பிரிவு 930 இன் முதல் துைணப்பகுதியின் (g) 

பத்தியின் (2) என்ற வார்த்ைதயின் கீழ் '' ஆபத்தான ஆயுதம் '' என்ற வார்த்ைதயின் 

அர்த்தம் உள்ளது.. (இைணப்பு A. காண்க) 

அறிவித்தல் 
மாணவர்களின் நடத்ைத ஒரு விதிமுைற மீறல் காரணமாக, குழந்ைதயின் 

இடமாற்றத்ைத மாற்றுவதற்கான முடிைவ எடுக்கும் முடிவில், பள்ளித் திைணக்களம்  
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அந்த முடிவின் ெபற்ேறாருக்குத் ெதரிவிக்க ேவண்டும், ேமலும் ெபற்ேறாருக்கு ஒரு 

நைடமுைற பாதுகாப்ைப வழங்க ேவண்டும் அறிவிப்பு. 

ஒழுங்குமுைற நீக்கம் காரணமாக ேவைல வாய்ப்பு மாற்றம் 

34 CFR §300.536  

குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய கல்வி பணிகளில் இருந்து ஒரு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு 

குழந்ைத அகற்றப்படுவது, இருந்தால் இடஒதுக்கீடு  

 

1. அகற்றுவதற்கு 10 க்கும் அதிகமான பாடசாைல நாட்களாகும்; அல்லது  

2. குழந்ைத ஒரு முைற அைமப்பதற்கான ெதாடர்வரிைசகளுக்கு உட்பட்டது: 

a. ஒரு பள்ளி ஆண்டில் 10 க்கும் அதிகமான பாடசாைல நாட்கைள 

அகற்றும் ெதாடர்களின் எண்ணிக்ைக; 

b. குழந்ைதயின் நடத்ைத முந்ைதய நிகழ்வுகளில் குழந்ைதயின் 

நடத்ைதைய கணிசமாக ஒத்திருக்கிறது, இதனால் ெதாடர்ச்சியான நீக்கம் 

நிகழ்ந்தது; மற்றும் 

c. ஒவ்ெவாரு நீளத்தின் நீளம் ேபான்ற கூடுதல் காரணிகளில், குழந்ைத 

அகற்றப்பட்ட ெமாத்தக் காலமும், மற்றும் நீக்குதல்களின் அருகாைமயும் 

ஒருவருக்ெகாருவர் அருகில் உள்ளன 

நீக்குவதற்கான ஒரு முைறைம அைமப்பின் மாற்றம் என்பது பள்ளியின் 

மாவட்டத்தினால் ஒரு வழக்கு மூலம் வழக்கு அடிப்பைடயில் நிர்ணயிக்கப்பட்டதா 

என்பைதயும், சவால் ெசய்தால், முைறயான ெசயல்முைற மற்றும் நீதிமன்ற 

நடவடிக்ைககளின் மூலம் மதிப்பாய்வு ெசய்யப்படும். 

அைமப்ைபத் தீர்மானித்தல் 

34 CFR § 300.531  

IEP குழு அகற்றலுக்கான இைடக்கால மாற்று கல்வி அைமப்ைப தீர்மானிக்க ேவண்டும் 

அைவெயல்லம் இடமாற்றங்கள், மற்றும் தைலப்புகளின் கீழ் நீக்குதல், ேமலும் கூடுதல் 

அதிகாரம் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிைலகள். 
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ேமல் முைறயீடு 

34 CFR § 300.532  

ெபாது 

இயலாைம ெகாண்ட ஒரு குழந்ைதயின் ெபற்ேறார், அவர் அல்லது அவள் 

மறுக்கிறீர்களானால், ஒரு முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணக்கு ேகாருவதற்கு ஒரு 

முைறயான ெசயல்முைற புகாைர (ேமேல பார்க்கவும்) தாக்கல் ெசய்யலாம்:  

1. இந்த ஒழுங்கு விதிகளின்படி ெசய்யப்பட்ட பணிகைளப் பற்றிய எந்தெவாரு 

தீர்மானமும்; அல்லது  

2. ேமேல விவரிக்கப்பட்ட ெவளிப்பைடயான உறுதிப்பாடு.  

குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய பணிகைள பராமரிப்பது குழந்ைதேயா அல்லது 

மற்றவர்களுக்ேகா காயம் விைளவிக்கக் கூடும் என்று நம்பினால், முைறயான 

ெசயலாக்கக் ேகாரிக்ைகைய ேகாருவதற்கு ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர 

(ேமேல பார்க்கவும்) பள்ளி மாவட்டம் பதிவுெசய்யலாம்.  

நிர்வாக சட்ட நீதிபதி அதிகாரசைப 

துைண தைலப்பின்கீழ் உள்ள விதிகள், ெபாருத்தமற்ற நிர்வாகச் சட்ட நீதிபதி 

ஆகியவற்ைறக் ெகாண்ட ஒரு ALJ, முைறயான ெசயலாக்க விசாரைணகைள நடத்தி 

ஒரு முடிைவ எடுக்க ேவண்டும். ALJ வானது 

1. குழந்ைதயின் நடத்ைத, பாடசாைலயின் அதிகாரசைப, அல்லது குழந்ைத 

நடத்ைத ஆகியவற்றின் கீழ் விவரிக்கப்படும் ேதைவகைள மீறியதாக ALJ 

நிர்ணயித்தால் குழந்ைத அகற்றப்படும் இடத்திலிருந்து குழந்ைதக்கு ஒரு 

ஊனமுற்ற குழந்ைதக்குத் திரும்புங்கள். குழந்ைதயின் இயலாைம ஒரு 

ெவளிப்பாடு; அல்லது  

2. குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய பணிகைள பராமரிப்பது குழந்ைதேயா அல்லது 

மற்றவர்களுக்ேகா காயம் விைளவிக்கக் கூடும் என்று ALJ நிர்ணயித்தால், 

அதற்கான சரியான இைடக்கால மாற்று கல்வி அைமப்பின் குழந்ைதக்கு 

இடமளிப்பதன் மூலம், 45 க்கும் அதிகமான பாடசாைல நாட்களுக்கு இயலாது. 

குழந்ைதயின் உண்ைமயான பணிகளுக்கு திரும்புவதற்கு குழந்ைத அல்லது 

மற்றவர்களுக்கு காயம் ஏற்படுவது கணிசமாக சாத்தியம் என்று பள்ளி மாவட்ட 

நம்பிக்ைக இருந்தால், இந்த விசாரைண நைடமுைறகைள மீண்டும் ெசய்யலாம். 

ஒரு ெபற்ேறார் அல்லது ஒரு பள்ளி மாவட்டமானது அத்தைகய விசாரைணைய 

ேகாருவதற்கு ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைரச் சமர்ப்பித்தால், தைலப்புகள்,  
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ெசயல்முைற முைறேகடு, விசாரைணயின் மீதான விசாரைண ஆகியவற்றின் கீழ் 

உள்ள விதிகள், பின்வருமாறு:  

1. MDE. ஒரு விைரவான ெசயலாக்க விசாரைணக்கு ஏற்பாடு ெசய்கிறது, அது 

கண்டிப்பாக 20 பள்ளி நாட்களுக்குள் விசாரைண ெசய்யப்பட ேவண்டும் மற்றும் 

விசாரைணக்குப் பிறகு பள்ளி நாட்களில் 10 நாட்களுக்குள் ஒரு தீர்மானத்ைத 

ஏற்படுத்த ேவண்டும்.  

2. சந்திப்ைபத் தள்ளுபடி ெசய்யுமாறு ெபற்ேறார் மற்றும் பள்ளி மாவட்டங்கள் 

ஒப்புக் ெகாள்ளாவிட்டால், அல்லது மத்தியஸ்தத்ைதப் பயன்படுத்த 

ஒப்புக்ெகாள்கிறாவிட்டால், முைறயான ெசயல்முைற புகாைரப் ெபறுவதற்கான 

அறிவிப்பு ஏழு நாட்களுக்குள் ஒரு தீர்மானம் கூட்டம் நைடெபறும். இந்த 

விவகாரம் தீர்க்கப்படாமல் இரு தரப்பினர்களுக்கும் திருப்தி 

அளிக்கப்படாவிட்டால் 15 காலண்டர் நாட்காட்டி நாட்குறிப்பு முைறப்பாடு 

ெபறுதல். 

விசாரைணயில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட எந்தெவாரு கட்சியும் (நீங்கள் அல்லது பள்ளி 

மாவட்ட) ஒரு சிவில் நடவடிக்ைகைய ெகாண்டு வரலாம், "சிவில் ெசயல்கள், அந்த 

நடவடிக்ைககைள எடுக்கும் கால அவகாசம் உட்பட. " 

ேமல்முைறயீட்டு காலத்தில் ேவைலவாய்ப்பு 

34 CFR §300.533  

ேமேல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, ெபற்ேறார் அல்லது பள்ளி மாவட்டமானது 

ஒழுங்குமுைற விஷயங்கைளக் ெகாண்ட ஒரு முைறயான ெசயல்முைற புகாைர 

தாக்கல் ெசய்திருந்தால், குழந்ைதக்கு (ெபற்ேறார் மற்றும் MDE. அல்லது பள்ளி 

மாவட்டத்தில் ேவறுவிதமாக ஒப்புக் ெகாள்ளாவிட்டால்) இைடக்கால மாற்று கல்வி 

அைமப்பில் இருக்க ேவண்டும். விசாரைண அலுவலர், அல்லது தைலப்பின் கீழ், 

பள்ளிக்கல்வி ஆைணயத்தின் அதிகாரசைப, முதன்முதலாக முதலில் நடப்பது 

ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்ட காலப்பகுதி அகற்றப்படும் வைர. 

சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள இன்னும் தகுதியற்ற 

குழந்ைதகளுக்கு பாதுகாப்பு 

34 CFR §300.534  

ெபாது 

ஒரு குழந்ைத சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகளுக்கு தகுதியற்றதாக 

தீர்மானிக்கப்படவில்ைல மற்றும் மாணவர் நடத்ைதயின் ஒரு குறியீட்ைட மீறவில்ைல 

எனில், ஆனால் ஒழுங்கு நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடத்ைதக்கு முன்னர் பள்ளி  
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மாவட்டத்தின் அறிவு (கீேழ நிர்ணயிக்கப்பட்டது) ஏற்பட்டது, குழந்ைத ஒரு குழந்ைத 

ஒரு இயலாைமயால், இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எந்தெவாரு 

பாதுகாப்ைபயும் குழந்ைத உறுதிப்படுத்தலாம்.  

ஒழுங்குமுைற விஷயங்களுக்கு அறிவு அடிப்பைடயிலானது 

ஒழுங்கு நடவடிக்ைக எடுப்பதற்கு முன்னர் நடத்திய நடத்ைதக்கு முன்னர், ஒரு 

குழந்ைத ஒரு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு குழந்ைத என்று ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தில் 

கருதப்பட ேவண்டும்: 

1. குழந்ைதயின் ெபற்ேறார் விேசட கல்வி மற்றும் அதனுடன் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகைள அவசியமான கல்வி நிறுவனத்தில் ேமற்பார்ைவ அல்லது நிர்வாக 

அலுவலர்கள் அல்லது குழந்ைதக்கு ஒரு ஆசிரியருக்கு ேதைவ என்று எழுதும் 

அக்கைறைய ெவளிப்படுத்தினார்; 

2. IDEA இன் பாகத்தின் கீழ் சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய 

ேசைவகளுக்கான தகுதி ெதாடர்பான மதிப்பீட்ைட ெபற்ேறார் ெபற்றார்; அல்லது 

3. குழந்ைதயின் ஆசிரியர் அல்லது மற்ற பள்ளி மாவட்ட அலுவலர்கள், பள்ளியின் 

மாவட்டத்தின் சிறப்பு கல்வித் திைணக்களம் அல்லது பள்ளி ேமற்பார்ைவ 

அதிகாரிகளுக்கு ேநரடியாக பிள்ைளயின் ஆர்ப்பாட்டத்ைத ேநரடியாகக் 

காட்டியுள்ள நடத்ைத குறித்த குறிப்பிட்ட கவைலைய ெதரிவித்தனர்.  

விதிவிலக்கு 

ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தில் அத்தைகய அறிவு இருந்தால் கருதப்படாது: 

1. குழந்ைதயின் ெபற்ேறார் குழந்ைத மதிப்பீடு ெசய்ய அனுமதிக்கவில்ைல 

அல்லது சிறப்பு கல்வி ேசைவைய நிராகரித்தார்; அல்லது 

2. IDEA யின் பி பிரிவின் கீழ் இயலாைம ெகாண்ட குழந்ைத அல்ல என மதிப்பீடு 

ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அறிவின் அடிப்பைடயற்றது என்றால் ெபாருந்தும் நிபந்தைனகள் 

குழந்ைதக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்படுவதற்கு முன்னர், துைண 

தைலப்புகளில் விவரித்துள்ளபடி, ஒரு மாவட்டப்பள்ளிக்கு அந்த குழந்ைத ஒரு 

இயலாைம ெகாண்ட குழந்ைத என்று அறிவதில்ைல, அறிவு அடிப்பைடயிலாண 

ஒழுங்குமுைற விஷயங்கள் மற்றும் விதிவிலக்கு, ஒப்பற்ற நடத்ைதகளில் 

ஈடுபட்டிருக்கும் குைறபாடுகள் இல்லாத குழந்ைதகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

ஒழுங்குமுைற நடவடிக்ைககளுக்கு உட்படுத்தப்படலாம். 

இருப்பினும், குழந்ைத ஒழுங்குமுைற நடவடிக்ைககளுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 

காலப்பகுதியில் ஒரு குழந்ைத மதிப்பீடு ெசய்யப்பட ேவண்டுெமனில், மதிப்பீடு 

துரிதமாக நடத்தப்பட ேவண்டும். 
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மதிப்பீடு முடிவைடயும் வைரயில், பள்ளி கல்வி நிறுவனங்களின் இல்லாமல் 

இைடநீக்கம் அல்லது ெவளிேயற்றத்ைத உள்ளடக்கிய பள்ளி அதிகாரிகளால் 

நிர்ணயிக்கப்படும் கல்வி வாய்ப்புகளில் உள்ளது.  

குழந்ைத ஒரு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு குழந்ைத என தீர்மானிக்கப்பட்டால், பள்ளி 

மாவட்ட மதிப்பாய்வு இருந்து கருத்தில் தகவல் எடுத்து, மற்றும் ெபற்ேறார்கள் 

வழங்கிய தகவல், பள்ளி மாவட்டத்தில் பகுதி B இணங்க சிறப்பு கல்வி மற்றும் 

ெதாடர்புைடய ேசைவகைள வழங்க ேவண்டும் IDEA, ேமேல விவரிக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குமுைற ேதைவகள் உட்பட.  

சட்ட அமலாக்க மற்றும் நீதித்துைற அதிகாரிகள் மூலம் பரிந்துைர மற்றும் நடவடிக்ைக 

34 CFR §300.535  

IDEA யின் பாகம் B ெயப்ெபாழுதும் 

1. உரிய அதிகாரிகளுக்கு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு குழந்ைதக்கு ஒரு குற்றத்ைத 

அறிக்ைக ெசய்வதிலிருந்து ஒரு நிறுவனத்ைத தைடெசய்வது; அல்லது  

2. மாநிலச் சட்ட அமலாக்க மற்றும் நீதித்துைற அதிகாரிகள் ஒரு குழந்ைதக்கு ஒரு 

உடல்நலம் ெகாண்ட குற்றங்கள் ெசய்ய மத்திய மற்றும் மாநில சட்டங்கைளப் 

பயன்படுத்துவது ெதாடர்பாக தங்கள் ெபாறுப்புகைளச் ெசயல்படுத்துவைதத் 

தடுக்கும். 

பதிவுகள் அனுப்புதல் 

ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தில் ஒரு இயலாைம ஒரு குழந்ைத ஒரு குற்றத்ைத 

அறிக்ைகயிடும் என்றால், பள்ளி மாவட்ட: 

1. குழந்ைதயின் விேசட கல்வி மற்றும் ஒழுக்காற்று ஆவணங்களின் நகல்கள் 

குற்றம் ெசய்ததாகக் கூறும் அதிகாரிகளால் கருத்திற் ெகாள்ளப்படும் என்று 

உறுதி ெசய்ய ேவண்டும்; மற்றும்  

2. FERPA அனுமதிக்கப்பட்ட அளவிற்கு குழந்ைதகளின் சிறப்பு கல்வி மற்றும் 

ஒழுங்குமுைற ஆவணங்களின் நகல்கைள அனுப்பலாம்.
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தனியார் ெசலவில் தனியார் பள்ளிகளில் குழந்ைதகள் 

ெபற்ேறாரால் ஒருதைலப்பட்ச ேவைல வாய்ப்புக்கான ேதைவகள் 

ெபாது  

34 CFR §300.148  

IDEA இன் பாகம் B பள்ளிக் கல்வித் துைறயானது உங்கள் குழந்ைதக்கு ஒரு FAPE 

கிைடத்தால், உங்கள் குழந்ைதக்கு ஒரு தனியார் பள்ளி அல்லது வசதி உள்ள 

இயலாைமயுடன், சிறப்பு கல்வி மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகள் உட்பட, கல்வி 

ெசலவினத்திற்காக ஒரு பள்ளி மாவட்டத்திற்கு பணம் ேதைவயில்ைல. நீங்கள் ஒரு 

தனியார் பள்ளி அல்லது வசதி குழந்ைத ைவக்க ேதர்வு. எனினும், தனியார் பள்ளி 

அைமந்துள்ள பள்ளி மாவட்டத்தில் உங்கள் குழந்ைத அடங்கும், அதன் சிறப்பு கல்வி 

ேதைவகைள ஒரு தனியார் பள்ளியில் தங்கள் ெபற்ேறார்கள் மூலம் ைவக்கப்பட்டுள்ள 

குழந்ைதகள் ெதாடர்பாக பகுதி B விதிகள் கீழ் உைரயாற்றினார் 34 CFR §§300.131 

மூலம் 300.144. 

தனியார் பள்ளி ேவைல வாய்ப்புக்கான மீள்பார்ைவ 

உங்கள் பிள்ைள முன்னர் ஒரு பள்ளி மாவட்டத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் சிறப்பு கல்வி 

மற்றும் ெதாடர்புைடய ேசைவகைள ெபற்றிருந்தால் மற்றும் பள்ளியின் மாவட்டத்தின் 

ஒப்புதல் அல்லது குறிப்பு இல்லாமல் ஒரு தனியார் பாலர், ெதாடக்க பள்ளி அல்லது 

இரண்டாம்நிைல பள்ளியில் உங்கள் குழந்ைதகைள ேசர்ப்பதற்கு நீங்கள் ேதர்வு 

ெசய்யலாம், நீதிமன்றம் அல்லது நீதிமன்றம் அல்லது ALJ அந்த நிறுவனம் பதிவு 

ெசய்யப்படுவதற்கு முன்பாக உங்கள் குழந்ைதக்கு FAPE கிைடக்காதது மற்றும் தனியார் 

பணிகைள ெபாருத்துவது சரியானதா என்று கண்டறியப்பட்டால், அந்த ஏெஜட்ைட 

நீங்கள் பதிவுெசய்வதற்கான ஒரு ALJ ேதைவப்படலாம். MDE மற்றும் பள்ளி 

மாவட்டங்களால் வழங்கப்பட்ட கல்விக்கு விண்ணப்பிக்க ேவண்டிய மாநிலத் 

தரநிைலகைள நிைறேவற்றாமல் இருந்தாலும் கூட, ALJ அல்லது நீதிமன்றம் 

உங்களுைடய இடம் ெபாருத்தமானதாக இருக்கலாம். 
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திருப்பிச் ெசலுத்துவதில் வரம்பு 

ேமேல உள்ள பாராவில் விவரிக்கப்பட்ட பணத்ைத மீளக் குைறக்கலாம் அல்லது 

மறுக்கலாம்: 

1. பின்வருவனவற்றில்: (அ) ெபாதுப் பள்ளியிலிருந்து உங்கள் பிள்ைளைய நீங்கள் 

அகற்றுவதற்கு முன்னர் நீங்கள் ெசன்ற மிகச் சமீபத்திய IEP கூட்டத்தில், உங்கள் 

குழந்ைதக்கு தவறாக வழங்குவதற்காக பள்ளி மாவட்டத்தினால் FAPE ைய 

வழங்க முன்ெமாழியப்பட்ட ேவைல வாய்ப்புகைள நீங்கள் நிராகரிக்கின்றீர்கள் 

என்று IEP குழுவிற்கு ெதரிவிக்கவில்ைல. உங்கள் கவைலயும், உங்கள் 

குழந்ைதகைளயும் ஒரு தனியார் பள்ளியில் ெபாதுச் ெசலவில் ேசர்ப்பது உட்பட 

உங்கள் ேநாக்கத்ைத குறிப்பிடுவது உட்பட; அல்லது (ஆ) ெபாதுப் 

பள்ளியிலிருந்து உங்கள் குழந்ைதைய அகற்றுவதற்கு முன் குைறந்தபட்சம் 10 

வணிக நாட்கள் (ஒரு வணிக நாளில் நிகழும் எந்த விடுமுைற நாட்களும் 

உட்பட), அந்த தகவலின் பள்ளி மாவட்டத்திற்கு நீங்கள் எழுத்துப்பூர்வ 

அறிவிப்ைப வழங்கவில்ைல;  

2. உங்கள் குழந்ைத ெபாதுப் பள்ளியிலிருந்து அகற்றப்படுவதற்கு முன்னர், பள்ளி 

உங்கள் மாவட்டத்தில், உங்கள் குழந்ைதக்கு மதிப்பளிக்கும் ேநாக்கம் 

(ெபாருத்தமான மதிப்பீடு மற்றும் நியாயமான மதிப்பீடு உட்பட ஒரு அறிக்ைக 

உட்பட), நீங்கள் மதிப்பீட்டிற்கு குழந்ைத கிைடக்கவில்ைல; அல்லது 

3. உங்கள் நடவடிக்ைககள் நியாயமற்றது என நீதிமன்றத்தின் கண்டுபிடிப்பில் 

ெதரிவித்தனர். 

எனினும், திருப்பிச் ெசலுத்தும் ெசலவு: 

1. அறிவிப்பு வழங்குவதில் ேதால்வி குைறக்க அல்லது மறுக்கப்படக் கூடாது: (அ) 

அறிவிப்பு வழங்குவதில் இருந்து பள்ளி உங்கைளத் தடுத்தது; (ஆ) ேமேல 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்ைப வழங்குவதற்கான உங்களது ெபாறுப்ைப 

நீங்கள் ெபற்றிருக்கவில்ைல; அல்லது (இ) ேமேல உள்ள ேதைவகளுடன் 

இணங்குதல் உங்கள் பிள்ைளக்கு உடல் ரீதியாக தீங்கு விைளவிக்கும்; மற்றும் 

2. நீதிமன்றம் அல்லது ஒரு ALJ வின் விருப்பப்படி, ெபற்ேறாரின் ேதைவக்ேகற்ப 

அறிவிக்கப்படுவதில் ேதால்வி அைடந்தால், குைறக்கப்படாமேலா அல்லது 

மறுக்கப்படாமேலா இருக்கலாம்: (அ) ெபற்ேறார் கல்வியறிவு இல்ைல அல்லது 

ஆங்கிலத்தில் எழுத முடியாது; அல்லது (ஆ) ேமேல உள்ள ேதைவகளுடன் 

இணங்குதல் என்பது குழந்ைதக்கு மிகுந்த உணர்ச்சிவசப்பட்ட பாதிப்புக்கு 

வழிவகுக்கும். 
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ெபரும்பான்ைம வயதில் ெபற்ேறார் உரிைமகள் பரிமாற்றம் 

34 CFR §300.520  

ஒரு இயலாைம ெகாண்ட ஒரு மாணவர் ெபரும்பான்ைம வயைத அைடயும் ேபாது 

(சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால் 18 வயதில் மிச்சிகன்), 

ெபாது நிறுவனம் IDEA-யின் பி பிரிவின் கீழ் ேதைவயான எந்த அறிவிப்புகைளயும் 

மாணவர் மற்றும் ெபற்ேறார் மற்றும் IDEA பரிமாற்றத்தின் மாணவனுக்கு பி.எல். க்குள் 

வழங்கப்படும் அைனத்து உரிைமகளும். ெபற்ேறாருக்கு வழங்கப்படும் அைனத்து 

உரிைமகளும் ெபரும்பான்ைம வயதினைர அைடந்தவர்களுக்கும், வயது வந்ேதார் 

அல்லது இைளய, மாநில அல்லது உள்ளூர் திருத்தம் ெகாண்ட நிறுவனத்தில் 

சிைறயில் அைடக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களுக்கும் இடமாற்றப்படுகின்றன. 

இைணப்பு A - கூட்டாட்சி வைரயைறகள் 

தீவிர உடல் காயம் 

18 USC 1365(h)  

3. "தீவிர உடல் காயம்" என்பது உடல் காயம் இதில் அடங்கும்

(A) மரணத்தின் கணிசமான அபாயம்;

(B) தீவிர உடல் வலி;

(C) நீடித்த மற்றும் ெவளிப்பைடயான சீரழிவு; அல்லது

(D) உடல் உறுப்பு, உறுப்பு அல்லது மனநலத் துைற ெசயல்பாடுகளின்

நீடித்த இழப்பு அல்லது ேசதம்; மற்றும்

4. "உடல் காயம்" என்பதன் ெபாருள்

(A) ஒரு ெவட்டு, சிராய்ப்பு, காயம், எரித்தல் அல்லது சிைதப்பது;

(B) உடல் வலி;

(C) ேநாய்;

(D) உடல் உறுப்பு, உறுப்பு அல்லது மனநலத்திறன் ஆகியவற்றின்

ெசயல்பாடு குைறபாடு; அல்லது

(E) உடல் எந்த ேவறு எந்த காயம், எப்படி தற்காலிக விஷயம் இல்ைல.

ஆயுதம் 

18 USC 930(g) 

(2) "ஆபத்தான ஆயுதம்" என்பது ஒரு ஆயுதம், சாதனம், கருவி, ெபாருருள் அல்லது

ெபாருள், உயிருக்கு உயிரூட்டல் அல்லது உயிர்வாழும் ெபாருள், அல்லது உடனடியாக

இயங்கக்கூடியது, மரணம் அல்லது கடுைமயான உடல் காயம் ஏற்படுதல், நீளம் 2 1/2

அங்குல நீளமுள்ள ஒரு கத்தி ஒரு பாக்ெகட் கத்தி.
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	பொது
	நடுநிலையான நிர்வாக சட்ட நீதிபதி
	முறையான செயலாக்க விசாரணைக்கு உட்பட்டது
	விசாரணைக்கு கோரிய காலக்கெடு
	காலவரிசைக்கு விதிவிலக்குகள்


	கேட்கும் உரிமைகள்
	34 CFR §300.512
	பொது
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	பொது
	நேரம் வரம்பு
	கூடுதல் நடைமுறைகள்
	மாவட்ட நீதிமன்றங்களின் அதிகார எல்லை
	கட்டுமான விதி


	வழக்கறிஞரின் கட்டணம்
	34 CFR §300.517
	பொது
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