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ਨੋਟ: ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾ ਂ
ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਤ ੇਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਖੇਪ ਰਪੂਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਨੇੰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ।ੈ 
 
 
 

ਪ�ੋਸੀਜਰਲ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤੰਨ (3) ਸਾਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ 21 (21) ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ, ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਜਾ ਂਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 
ਿਡਸਏਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਸਨੰੂ IDEA ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ 
ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

• ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਕਾਪੀ ਮੰਗਦੇ ਹ ੋ
• ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
• ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇੱ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
• ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਸਿਥਤੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਅਤ ੇ
• ਜਦ� ਇੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, ਅਤੇ 56341.1[g] [1])  
 
 
ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਸਿੱਖਆ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 
 
IDEA ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ "ਮੁਫ਼ਤ ਢਕੁਵੀ ਂਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ" (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਿਵੱਚ, FAPE ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ, 
ਿਜਸਨੰੂ IEP ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
 
 
ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਯੋਗਤਾ), ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
FAPE ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ IEP ਟੀਮ ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। (20 USC 
1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 



ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
CDE, T07-037, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਏਰੀਅਲ ਫ�ਟ 
ਪੰਨਾ 17 ਕੁੱਲ 2 
 
 

 

  
ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਏਜੰਸੀ (LEA), ਨੰੂ IEP ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ IEP ਟੀਮ 
ਦੀਆ ਂਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਡੀਓਟਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟ ੇਪਿਹਲਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਸਰਪ�ਸਤ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰਾ ਂਨੰੂ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਇਕੱ IEP ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ LEA 
ਆਡੀਓ ਟਪੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਇਕੱ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਿਰਕਾਰਡਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਿਵੱਚ FAPE ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਕ ਪ�ੋਗਰਾਮਾ,ਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਦੋਵ�। (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 
34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ g][1], ਅਤੇ 56506) 
  
 
ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
  
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਅਿਧਆਪਕ ਜਾ ਂਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨ ਏਰੀਆ (SELPA) ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਿਧਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬਧੰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬਧੰੀ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਖੁੱਲ�ੇ  ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
ਤੁਸੀ ਂਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕੱ ਮਾਪ ੇਸੰਗਠਨ (ਪਿਰਵਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾ)ਂ 
ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਅਕਾਂ 
ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ CDE ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੇਰ�ਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੈੱਬ ਪੇਜ http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ 
'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ g2]।  
 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ਼ਾ, ਸੁਣਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ, ਅੰਨ�ਾ, ਨੇਤਰਹੀਣ, ਜਾ ਂਬਲ਼ੋਾ-ਅੰਨ�ਾ ਹੈ? 
 
ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾ ਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ, ਸੁਣਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ, ਅੰਨ�ੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ, 
ਜਾਂ ਬੋਲੇ-ਅੰਨ�ੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ: ਫਰੀਮਾਂਟ ਅਤੇ ਿਰਵਰਸਾਈਡ ਿਵਚੱ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ 
ਫਾਰ ਦਾ ਡੈਫ ਅਤ ੇਫਰੀਮਾਂਟ  ਿਵਖ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਦਾ ਬਲਾਇਡੰ ਿਵਖ।ੇ  ਦੋਨਾ ਂਸਟੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਫ਼ਾਰ ਦ ਡੈਫ਼ ਿਵਖੇ 
ਬਚਪਨ ਤ� ਲੈ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੇਅ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਅਿਜਹੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਦਾ ਬਲਾਇੰਡ ਿਵਖ ੇਪੰਜ ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟਟੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE) ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 'ਤ ੇਜਾਓ। ] ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਤ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ। 
 

ਨੋਿਟਸ, ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ, ਅਤ ੇਿਰਕਾਰਡਾਂ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 

 
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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ਪਿਹਲਾ ਂਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ 
 
ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦ� ਹੁਦੰੀ ਹੈ? 

 
ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਉਦ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਕਂਣ, ਜਾਂ 
ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਬਧੰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (20 
USC 1415[b][3] ਅਤ ੇ(4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 56329 ਅਤੇ 56506[a])  
 
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਬਨੇਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾ ਂ(15) ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇੱ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਨੋਿਟਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦਜੇੂ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ� ਤਕੱ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ। (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
ਨੋਿਟਸ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਦਸੱੇਗਾ? 
  
ਪੁਰਾਣੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: 
 
1. ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ 
2. ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕਉ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ 
3. ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾ ਂਏਜੰਸੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
4. ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹ ੈ
5. ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ 
6. IEP ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ; ਅਤ ੇ
7. ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਜਾ ਂਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। (20 USC 

1415[b][3] ਅਤ ੇ[4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR  300.503) 
 
 
ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਰਜ਼ਾਮਦੰੀ 
  
 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦ� ਲੋੜੀਦਂੀ ਹੈ? 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ, ਿਲਖਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 
ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਿਦਨ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਮਲਣ ਤ� 
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰ ੂਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਸੱਠ (60) ਿਦਨਾ ਂਦੇ 
ਅੰਦਰ ਇੱਕ IEP ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 
 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਦ� ਲੋੜ ਹੈ? 
 
ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੂਿਚਤ, ਿਲਖਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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ਜਦ� ਕੋਈ ਮਾਪ ੇਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤ ੇਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਦਆੁਰਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ IEP ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਿਹੱਸੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਬਨਾ ਂਦੇਰੀ ਦੇ 
ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਂ
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀ ਂਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਿਚਤ ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਉਿਚਤ 
ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਸੁਣਵਾਈ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਅਤੇ ਬਾਈਿਡੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।  
 
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਉਪਾਵਾ ਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤ� ਿਬਨਾ ਂ
ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (20 USC 1414[a][1][D] ਅਤੇ 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506 
[ਈ], 56321[ਸੀ] ਅਤ ੇ[ਡੀ], ਅਤੇ 56346)। 
 
 
ਮ� ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੰੂ ਕਦ� ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
 
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਕਸੇ ਬਚੇੱ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ਬਧੰ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ: 
 
1. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ 

ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ 34 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 300.503 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
2. ਭਾਗ 300 34 CFR (34 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 300.506 ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾ ਂ34 CFR[/ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਬਕਾਇਆ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ। g3] ਸੈਕਸ਼ਨ 300.507 ਤ� 300.516) 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਹਕੁਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 

3. ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਿਚਤ 
ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ (FAPE) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂਮੰਿਨਆ ਜਾਵਗੇਾ।  

4. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਲਈ 34 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 300.320 ਅਤੇ 300.324 ਦੇ 
ਤਿਹਤ IEP ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਬਲੁਾਉਣ ਜਾ ਂIEP ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ ੈ

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰੋ, 34 CFR ਸੈਕਸ਼ਨ 300.9 (c)(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਪ ੇਆਪਣੇ ਬਚੇੱ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 
[/ g2] 
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ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ  
 
 
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾ ਂਪਤਾ ਨਹੀ ਂਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
  
ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਇਕੱ 
ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜਦ� ਇਕੱ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਇਕੱ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 
ਇੱਕ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਘੇਰ ਬਘੇਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਿਨਰਣਾਇਕ 
ਿਨਰਭਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਡਂ ਇੰਸਟੀਿਟਊਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ 
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈਜਾਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਕ IEP ਹੈ। (20 USC 1415[b][2]; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 
7579.5 ਅਤ ੇ7579.6) 
 
ਗੈਰ- ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੁਲਾਕਂਣ 
 
 
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ? 
 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਪਲੇਸਮ�ਟ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਅਤ ੇਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਸਲੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਿਜਨਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀ ਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।  
 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇੱ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ 
ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਿਵਕਾਸ ਅਤ ੇਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ 
ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ।  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇFAPE ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਕ ੋਮਾਪਦੰਡ 
ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਕਦੀ। (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] ਅਤੇ 56320)  
 
 
ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕਮੁਲਾਕਂਣ 
 
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ੇ'ਤੇ? 
  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ 
ਖਰਚੇ 'ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ।ੈ  
 
ਜਦ� ਵੀ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪ ੇਜਨਤਕ 
ਖਰਚੇ 'ਤ ੇਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕੱਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
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ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ ੈਿਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਉਿਚਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ ਿਕ 
ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਿਚਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪ�ਬਲ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹ ੈ 
ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਹੀ।ਂ IEP ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
  
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ  ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਕਲਾਸਰਮੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ।  
 
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਸਕੂਲ ਸੈਿਟੰਗ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤਤੰਰ ਿਵਿਦਅਕ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤਤੰਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਨਵੀ ਂਸੈਿਟੰਗ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (20 USC 1415[b][1] ਅਤ ੇ[d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5] 56329[b] ਅਤ ੇ[c]) 
 



ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
CDE, T07-037, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਏਰੀਅਲ ਫ�ਟ 
ਪੰਨਾ 17 ਕੁੱਲ 7 
 
 

 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਤਕੱ ਪਹੁੰਚ 
 
 
ਕੀ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ’ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਬਾਰੇ ਮੀਿਟੰਗ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾ ਂਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ� ਪੰਜ (5) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], ਅਤੇ 56504) 
 
 

ਿਵਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
 
 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 
  
 
ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦ� ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਜਾਂ FAPE ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬਧੰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ 
ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਦੋ 
ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਥਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਕਿਥਤ 
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ (20 USC 1415[b][6]; 34 
CFR 300.507; EC 56501 ਅਤੇ 56505[l]) 
  
 
ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤ ੇਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ 
  
 
ਕੀ ਮ� ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ? 
 
ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾ ਂਤਾ ਂਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਾਦ ਹਲੱ (ADR) ਦਆੁਰਾ ਿਵਵਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ�  ਘੱਟ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ADR ਅਤ ੇਿਵਚੋਲਗੀ ਝਗੜੇ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਵ-ੈ
ਇੱਛਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ 
ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 
 
ਪੂਰੀ-ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਹੈ? 
 
ਤੁਸੀ ਂਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀ ਂਹਲੱ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਿਵਰੋਧੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਕਂਣ, ਜਾ ਂਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਜਾਂ FAPE ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ 
ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।  
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ਪੂਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਗੈਰ-ਅਟਾਰਨੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਕੱ ਪੂਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ  
 
ਪ�ੀ-ਹੇਅਿਰੰਗ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰਡ�ਟ ਕੋਲ 
ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕ ੇਪ�ੀ-ਹੇਅਿਰੰਗ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

 
ਪੂਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਿਦਨਾ ਂਦੇ 
ਅੰਦਰ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਤੀਹ (30) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ� 
ਤੱਕ ਦੋਵ� ਿਧਰਾਂ ਸਮਾ ਂਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਿਡੰਗ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਮਤ ੇਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਚੋਲਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾ ਂਸਮ� ਿਸਰ ਿਨਯਤ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ� ਅਤ ੇਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ  
ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ, ਿਜਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 
ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹ।ੈ (EC 56500.3 ਅਤ ੇ56503) 
 
 
ਬਕਾਇਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ 
 
 
ਮੇਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ: 
1. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੁਣਵਾਈਆ ਂ(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 

300.511; EC 56501[b][4]) 
2. ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਿਜਹਨਾ ਂਨੰੂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ (EC 56505 [e][1]) 
3. ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ, ਿਲਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਦਲੀਲਾਂ (EC 56505[e][2]) 
4. ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਿਜਰਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ  
(EC 56505[e][3]) 
5. ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਕਲਪ 'ਤ,ੇ ਤੱਥਾ ਂਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ 

ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਵਰਬੈਿਟਮ ਿਰਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ (EC 56505[e][4]) 
6. ਸੁਣਵਾਈ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਿਦਓ (EC 56501[c][1])  
7. ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ� ਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ੋ(EC 56501[c][2]) 
8. ਸੁਣਵਾਈ (EC 56505[e] ][7] ਅਤੇ 56043[ਵੀ]) 
9. ਸੁਣਵਾਈ (EC 56505[e][6]) ਤ� ਘਟੱੋ-ਘੱਟ ਦਸ (10) ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮੱੁਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਧਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱੁਿਦਆ ਂਦੇ 

ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 
10. ਇੱਕ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ (CCR 3082[d]) 
11. ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ (EC 56505[f][3])  
12. ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ (EC 56501[b][2]), ਅਤ ੇ
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13. ਸੁਣਵਾਈ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਦਸ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਦਜੂੀ ਿਧਰ ਤ� ਨੋਿਟਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਿਕ ਦਜੂੀ ਿਧਰ ਿਕਸੇ ਅਟਾਰਨੀ (EC 
56507[a]) ਦਆੁਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹ।ੈ (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 
300.508, 300.512 ਅਤ ੇ300.515) 
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ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਬਕਾਇਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ  
 
 
ਮ� ਿਨਯਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਿਕਵ� ਕਰਾਂਸੁਣਵਾਈ? 
 
  
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਬਨੇਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ 
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਹਠੇ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ:ੈ 
 
1. ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ 
2. ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ 
3. ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਪੜ� ਿਰਹਾ ਹ ੈ
4. ਬੇਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤ ੇ
5. ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆ (ਆ)ਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤ ੇਸਮੱਿਸਆ (ਸਮੱਿਸਆਵਾ)ਂ ਦੇ 

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
  
ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੂੀ 
ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ (20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; 
EC 56502 [c][1]) 
 
ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਇਕੱ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 
ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮ�ਬਰਾ ਂਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ 
ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤੱਥਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਿਨਯਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਿਵੱਚ। (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 

 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀਦਾ 
 ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ[ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਾ ਇੱਕ 
ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੇਗਾ ਿਜਸ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹਵੋੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ 
ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਉਨ�ਾ ਂਤੱਥਾ ਂ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।  
 
ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੇ ਤੀਹ (30) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਹੀ ਂ
ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਬਾਈਿਡੰਗ ਸਮਝੌਤ ੇਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? 
  
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾ ਂਿਨਆਇਂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਦ� 
ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਂਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਬਧੰ 'ਤ ੇਸਿਹਮਤ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੇ।  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ 
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ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਉਦ� ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀ ਂਹ ੋ
ਜਾਂਦੀਆ।ਂ (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
  
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਂਿਧਰਾ ਂਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਧਰ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 90 ਿਦਨਾ ਂਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਸਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ (20 
USC 1415[i][2] ਅਤੇ [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] ਅਤੇ [k], EC 56043[w]) 
 
 
ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ 
  
ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਂਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀ ਂਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਿਧਰ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵਾਜਬ 
ਵਕੀਲਾ ਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾ ਂਦੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂਵੀ 
ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [ਬੀ]) 
  
ਫੀਸਾ ਂਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵ:ੇ 
 
1. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਿਵਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ 
2. ਮੁਨਾਸਬ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹਨੁਰ, ਪ�ਿਤਸ਼ਠਾ, ਅਤੇ ਤਜਰਬ ੇਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਘੰਟੇ 

ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਦਰ ਤ� ਵੱਧ ਹ ੈ 
 

3. ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ, ਜਾ ਂ
4. ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬੇਨਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀ ਂ

ਕੀਤੀ। 
 

ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂਨਹੀ ਂਘਟਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਂਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਹੱਲ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤ ੇਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
IEP ਟੀਮ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆ ਂਫੀਸਾ ਂਉਦ� ਤੱਕ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਜਦ� ਤਕੱ ਿਕ 
ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਿਨਆਇਂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇੱਕ IEP ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਨਹੀ ਂ
ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਤ� ਦਸ (10) ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਿਡਸਿਟ�ਕਟ/ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਵਾਜਬ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ ੋਅਤ ੇਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਨਾਲ�  ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਨਹੀ ਂਹ ੈਤਾ ਂਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆ ਂਫੀਸਾਂ ਤ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 
300.517) 
 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 

 ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA  95833-4231 

(916) 263-0880 
FAX (916) 263-0890 
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ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪਲੇਸਮ�ਟ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ 
ਅਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

 
ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਿਵਕਲਪਕ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਿਦਅਕ ਸੈਿਟੰਗਾ ਂ
  
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
  
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਲੱਖਣ ਸਿਥਤੀਆਂ 'ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਇਹ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਤ� 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ 
 

• ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀ ਂਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੈਿਟੰਗ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਿਟੰਗ, ਜਾ ਂਲਗਾਤਾਰ ਦਸ (10)ਤ� ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ 
ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਅਤ ੇ

• ਦਰੁਾਚਾਰ ਦੀਆ ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ੋਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ (10) ਤ� ਵਧੱ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਹਟਾਉਣਾ 

 
 
ਦਸ (10) ਿਦਨਾ ਂਤ� ਵੱਧ ਹਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 
 
ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਸੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦਸ (10) ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਤ� ਹਟਾਏ 
ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਿਵੱਚ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਕੱ ਬੱਚੇ ਨੰੂ, ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾ ਂਅਤ ੇਸੋਧਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਬੁਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ 
 
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਿਜਹੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਦਸ (10) ਿਦਨਾਂ ਤ� ਵਧੱ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IEP ਟੀਮ 
ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰੁਿਵਹਾਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ IEP ਟੀਮ ਮੀਿਟੰਗ ਤੁਰੰਤ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਸ 
(10) ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  
ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ,ਂ ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰੋ।  
 
 
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ IEP ਟੀਮ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਹੋਈ ਹੈ? 
 
ਜੇਕਰ IEP ਟੀਮ ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪ�ਗਟਾਵਾ ਨਹੀ ਂਸੀ, ਤਾ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ�ਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਹ ਇਕੱ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। (20 USC 1415[k][1] ਅਤ ੇ[7]; 34 CFR 300.530) 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂIEP ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਿਨਯਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ� ਵੀਹ (20) ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀ ਂਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਸੀ। (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ FAPE ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਵਕਲਪਕ 
ਿਵਿਦਅਕ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਮ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਚੱ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤ ੇIEP ਿਵੱਚ ਵੇਰਵ ੇਸਿਹਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾ ਂਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

ਬੱਚੇ ਪੜ� ਰਹੇ ਹਨਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ 
  
 
ਕੀ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦਆੁਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਸੱਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
  
ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਆੁਰਾ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤ ੇਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤ ੇਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਸਕੂਲੀ 
ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ FAPE ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ, ਜਦ� ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲਾ ਂਿਵਚੱ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਕੁਝ  
 ਜਾਂ FAPE ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ
ਹੁੰਦਾ। (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 ਅਤ ੇ300.138; EC 56173)  
 
ਜੇਕਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜਾ ਂਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਜਸਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਏਜੰਸੀ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਂ 
ਰੈਫਰਲ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੇ FAPE 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹ ੈਤਾ ਂਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਂਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਂਉਿਚਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ 
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੇ FAPE ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨੱਜੀ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਮ� ਿਸਰ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਉਿਚਤ ਹੈ। (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 
300.148; EC 56175)  
 
 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦ� ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਜੈਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
  
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾ ਂਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ 
ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਤ� ਨੋਿਟਸ 'ਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਦਾਇਗੀ ਤ� ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਸਕੂਲ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਲੇਸਮ�ਟ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾ ਂਅਤ ੇ
ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਕੱ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 
ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਿਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
 

• ਸਭ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ IEP ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ 
ਸੀ, ਜਾਂ  
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• ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਦਸ (10) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ 
(ਛੱੁਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਿਲਖੋ। (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  

 
 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦ� ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
  
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹੇਠਾ ਂਿਦੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹ ੋਤਾ ਂ
ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਂਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: 
 

• ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਸੇਫ਼ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂਹਈੋ ਸੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ 
• ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ
• ਅਨਪੜ�ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ� ਰੋਿਕਆ, ਜਾ ਂ  
• ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
ਰਾਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ 
 
 
ਮ� ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਦ� ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

 
ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲੀ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਜਾਂ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਂਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤ ੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਇੱਕ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDE) ਦਆੁਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਇਕੱ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਪਿਹਲਾ ਂ
ਨਹੀ ਂਹਈੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮ� ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂCDE ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। (34 CFR 300.151–153; 
5 CCR 4600) 
 
ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਜਾ ਂਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂਭੇਿਜਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 

ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਰੈਫਰਲ ਸਰਿਵਸ 
1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 
ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਜਾ ਂਿਨਯਮਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤ ੇਨਹੀ ਂਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਲਈ, ਆਪਣੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਦੀਆ ਂਇਕਸਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 
 
ਝਗੜੇ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ (800) 926-
0648 'ਤ ੇਟੈਲੀਫਨੋ ਰਾਹੀ ਂCDE ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਪ�ੋਸੀਜਰਲ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਰੈਫਰਲ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
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ਕਰੋ; ਤੁਸੀ ਂ916-327-3704 'ਤ ੇਫੈਕਸ ਦਆੁਰਾ; ਜਾਂ http://www.cde.ca.gov/sp/se 'ਤੇ CDE ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋ 
  

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
 
ADR  ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ  
 
CFR:  ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਡ 
 
EC  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਸੱਿਖਆ ਕੋਡ 
 
FAPE  ਮੁਫ਼ਤ ਢਕੁਵੀ ਂਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ 
 
IDEA  ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਐਕਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 
 
IEP  ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ 
 
OAH:  ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
 
SELPA: ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰ 
 
USC:  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ 
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