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वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् मार्या र् (ODR), पेन््ससलभेगनर्ा गिक्ा विभाि (PDE) ले वििेष गिक्ा बाँकीप्रक्रिर्ा प्रणाली 
कार्म राख्नका लागि आफ्नो िैधागनक जनादेि परूा िर्या। PDE ले के्सद्रीर् ससु्केह्सना मध्र्िर्ती एकाइ (CSIU) सिँ उक्त 
कार्ायालर्का लागि वित्ीर् र गनन्चिर् व्र्िस््थापन सम्थयान प्रदान िनयाका लागि ठोस कार्याहरूमा सलंग्न नभईकन सम््झझौर्ा 
िर्या। सनुिुाइ अगधकाररी र मध्र्स््थकर्ायाहरू व्र्वक्तिर् मध्र्स््थर्ा र बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको पररणामलाई असर िनने कुन ैपगन 
मागमलाहरूमा हस्र्के्प िा प्रभािबाट मकु्त र्न।् र्समा अगभभािक, िकालर् समहू, विद्ालर् न्जल्ला, CSIU, ODR कमयाचाररी 
र PDE लिार्र्का मध्र्िर्ती एकाइहरू जस्र्ा कुन ैपगन ससं््था, व्र्वक्त, िा समहूबाट सीमा, हस्र्के्प िा प्रभाि वबना समािेि 
हु्सर्। एकै समर्मा, र्ी सनुिुाइ अगधकाररी र मध्र्स््थहरूलाई प्रिासगनक सहर्ोि प्रदान िरर्सर्, सा्थ ैODR मार्या र् उनीहरूको 
गनष्पक्र्ा सरंक्ण िनने र्ररकामा र्ागलमहरू प्रदान िरर्सर्, जनु आर्ैं  पगन त्र्स्र्ो हस्र्के्प िा प्रभािबाट मकु्त र्।

के्सद्रीर् ससुकेह्सना मध्र्िर्ती इकाईले िनै्क्क कार्यारिम, िगर्विगध िा रोजिार अभ्र्ासहरूमा जागर्, रंि, राव्रिर् मलू, गलङ्ि, 
असक्मर्ा, ििैाक्हक न्स््थगर्, उमेर, धमया, र्झौन ्ुझकाि, ििं, सघं सदस्र्र्ा, िा अ्सर् काननुी रूपमा सरंन्क्र् िितीकरण भेदभाि 
िददैन। र्स नीगर्को घोषणा 1964 को नािररक अगधकार ऐन को िीषयाक VI, 1972 को गिक्ा सिंोधनको िीषयाक IX, 1973 को 
पनुिायास ऐनको खण््ड 504 र 1990 को अमेररकी असक्मर्ा ऐन को अनरुूप र्। उत्पी्डन िा भेदभािको सोधपरु् िा िुनासो 
िा अपाङ्िर्ा भएका व्र्वक्तहरूका लागि आिासको बारेमा जानकाररी चाक्हने कमयाचाररी र कार्यारिम सहभािीहरूले मानि ससंाधन 
गनदनेिक, CSIU, 90 Lawton Lane, Milton, PA 17847 लाई सम्पकया  िनुया पर्या िा 570-523-1155 मा कल िनुयाहोस ्।

http://www.odr-pa.org
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Pennsylvania भररका विद्ालर्हरूमा हरेक क्दन, IEP 
टोलीहरूले बच्चाका लागि IEP लेख्नका लागि सँिै काम 
िर्यान।् प्रार्जसो, र्पाईं र स्कूल र्पाईंको बच्चाका लागि 
िैन्क्क कार्यारिममा सहमर् हुन ुहुने र्।

कक्हलेकाहरँी, र्द्वप, सबकैो उत्कृष्ट प्रर्ास र अगभप्रार्को 
बािजदु, र्पाईंको बच्चाको गिक्ाका बारेमा असहमगर् 
हुने र्।

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ (मदु्ा) र्ी असहमगर्हरू समाधान 
िनने एक मात्र र्ररका होइन।

िाि एक

ववशषे भशक्ा 
असहमतिहरू 
समाधान ि्ददै
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ववशषे भशक्ा तन्ददेशकसँि 
कुरा िनु्षहनोस ्

मूल्याङ्कनकनो अनुरनोध

मध्य्थथििा अनुरनोध

कन्सल््टलाइनलाई  
कल िनु्षहनोस ्

IEP ्टनोलीलाई िेट्नकनो  
लािी सनोध्नुहनोस ्

PDE सँि उजुरी 
फाइल िनु्षहनोस ्

अनौपचाररक छलफलकनो साथि सुरु

कक्हलेकाहरँी र्पाईको बच्चाको गिक्क िा विद्ालर् 
प्रिासकहरूसँि मात्र कुरा िदाया समस्र्ा समाधान हुन 
सक्र्। विद्ालर्ले र्पाईंको गच्सर्ा बारे सचेर् नहुन सक्र्। 
अगभभािक र विद्ालर्हरू बीचको खुला सञ्चारले सबलैाई 
र्ाइदा िर्या, वििेष िररी विद्ा्थती।

आफ्नो बच्चाको गिक्कसँि कुरा िरेर सरुु िनुयाहोस।् भेट्न 
िा र्ोनमा कुरा िनने समर् र्ागलका बनाउन उनीहरूलाई 
सम्पकया  िनुयाहोस।् गिक्कसँि र्पाईंसँि कुरा िनने समर् र् 
भने र्स र्ररकाले र्पाईं गनन्चिर् हुन सक्नु हु्सर्। बठैक 
अगघ, गिक्कले र्र्ार िनया सकून ्भनेर र्पाईंको प्रश्न िा 
सरोकारहरूको सचूी पठाउन सहर्ोिी हुन सक्र्। बठैकमा, 
आफ्ना गच्सर्ाहरू सा्झा िनुयाहोस ्र्र गिक्कका विचारहरू 
पगन स्ुसन इच्रु्क हुनहुोस।् प्रार्ः, र्पाईंहरु एकसा्थ 
समस्र्ा समाधान िनया सक्म हुने र्।

र्पाईंले कुरा िनया चाहनहुुने अ्सर् व्र्वक्तहरू पगन हुन 
सक्र्न।् र्पाईंलाई केक्ह स्पष्ट रै्न भने, र्पाईं जससँि कुरा 
िनुया हु्सर् स्पष्टीकरणका लागि सोध्नहुोस।् र्पाईं र्पाईंको 
बच्चाको गिक्कसंि मागमला समाधान िनया असम्थया हुन ु
हु्सर् भने, र्पाईं गनम्न मध्रे् एक िा बढरी विचार िनया 
सक्न ुहु्सर्।

ववशषे भशक्ा वववा्दहरू समाधान िनदे िररकाहरू

द्िु ट्टप

विद्ालर्सँि आफ्नो सञ्चारको जनयाल 
िा लि राख्नु उपर्ोिी हुन सक्र्। र्पाईंले 
कसैसँि कुरा िररसकेपगर्, र्पाईंले स्कूलमा 
र्लर्ल िररएको कुराको सारांिमा इमेल 
िा पत्र पठाउन चाहनु हु्सर्। र्सले 
र्पाईंलाई र्पाईंको र्लर्लको रेक्डया 
क्दने र्। उनीहरूले र्पाईंको र्लर्ललाई 
र्पाइँले संके्पमा लेखेको भ्सदा र्रक र् 
भनेर बु्ेझका र्न ् भने र्सले विद्ालर्का 
कमयाचाररीहरूलाई र्पाईंसँि एउटा मुद्ा पुनः 
हेनने मझौका पगन क्दने र्। र्सररी सञ्चार 
समस्र्ाबाट बच्न सक्क्सर्।

अनौपचाररक छलफलमा 
संलग्न हुनुहनोस ्

अन्य स्नोिहरू  
परामश्ष िनु्षहनोस ्

IEP सुववधा अनुरनोध िनु्षहनोस ्
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ववशषे भशक्ा तन्ददेशकसँि िेट्नुहनोस ्
र्पाईं आफ्नो सरोकारको बारेमा कुरा िनया ववशषे भशक्ा 
तन्ददेशक सँि भेट्न सक्न ुहु्सर्। र्पाईं चाहन ुहु्सर् भने, 
र्पाईं बैठक भ्सदा पक्हले वििेष गिक्ा गनदनेिकलाई पत्र 
िा इमेल पठाउन सक्नु हु्सर्, र्ाक्क र्पाईं के कुरा िनया 
चाहान ुहु्सर् भ्सने बारे उनीहरूलाई ्थाहा होस।् त्र्हाँ भएको 
कुन ैकािजार् र्पाईंलाई र्लर्लका लागि महत्तिपूणया लाग्र् 
भने, र्पाईंले र्सलाई आफ्नो पत्र िा इमेलमा समािेि िनया 
सक्न ुहु्सर्। वििेष गिक्ा गनदनेिकको भनाइ स्ुसन इच्रु्क 
हुनहुोस।् धेरै पटक, र्पाईंहरु एकसा्थ समस्र्ा समाधान 
िनया सक्न ुहु्सर्।

ववशषे भशक्ा कन्सल््टलाइनमा  
सम्पक्ष  िनु्षहनोस ्
PA गनिासीहरू कल: 800-879-2301;

िैर-PA गनिासीहरू कल: 717-901-2146;

TTY प्रर्ोिकर्ाया – PA ररले 711

कन्सल्टलाइन अगभभािक र 5 देन्ख 21 िषया उमेरका 
अपाङ्िर्ा भएका बालबागलकाका िक्कलहरूका लागि 
हेल्पलाइन हो। जानकाररीका प्रकारहरूमा गनम्न समािेि र्न:्

• बच्चाको मलू्र्ाङ्कन, पक्हचान र वििेष गिक्ा, आिास 
र सम्बन््सधर् सेिाहरू प्रदान िनयामा सलंग्न प्रक्रिर्ाहरू;

अतिरर्ति स्नोिहरू

वििेष गिक्ा के्त्रमा प्रर्ोि िररएका सर्याहरूका लागि त्र्हाँ धेरै संन्क्प्त नाम िा संन्क्प्त 
िब्दहरू र्न।् उदाहरणका लागि, व्यस््तििि भशक्ा काय्षरिम लाई IEP भगन्सर् र गनःिलु्क 
उपर्कु्त साियाजगनक गिक्ालाई FAPE (“केप“ िब्दको सा्थमा लर् गमल्ने) भनेर गचगन्सर्। 
र्पाईं सनुुिाइको लागि र्र्ाररी िनुया हु्सर् भने र्ी प्रार्ः प्रर्ोि हुने संन्क्प्ताक्र/संके्पहरू 
मध्रे् केहरीसँि पररगचर् हुन उपर्ोिी हुन सक्र्।

सामा्सर्र्र्ा प्रर्ोि हुने संन्क्प्ताक्र/संन्क्प्त िब्दहरूको सचूीको लागि यनो वेबसाइ्ट हेनुयाहोस।्

• गनर्महरू बारे जानकाररी सक्हर्;अगभभािकको अगधकार 
र प्रक्रिर्ािर् सरुक्ा सम्ब्सधी जनकाररी

• वििाद समाधान सेिा र बालबागलकाको वििेष गिक्ा 
कार्यारिमका बारेमा असहमगर्हरू समाधान िनने विकल्पहरू;

• IEP सवुिधा, मध्र्स््थर्ा र र्ोग्र् प्रक्रिर्ा सुनुिाइसँि 
सम्बन््सधर् कलरको सक्रिर् केसको प्रक्रिर्ा र चरण हरू;

• पेन््ससलभेगनर्ा क््डपाटयामे्सट अर् एजकेुिनको ब्र्रूो अर् 
स्पेिल एजकेुिन (BSE) द्ारा व्र्िन्स््थर् राज्र् िुनासो 
प्रक्रिर्ामा जानकाररी, सहार्र्ा, र पहँुच; र

• स्ोर्, प्रकािन, िेबसाइट र असक्मर्ा-सम्बन््सधर् 
संस््थाहरूको स्सदभयाहरू

क्ससल्टलाइनलाई “पररगिष्ट A - संसाधनहरू“ अ्सर्ियार् 
प्रक्रियात्मक सुरक्ा सूचनामा सचूीबद्ध िररएको र्।

https://www.pattan.net/getmedia/da01570c-65aa-4b13-b5d5-de8cdf7fbcf4/Education_ABCs_0117
https://www.pattan.net/assets/PaTTAN/42/42c19055-0511-4d4a-a4f7-3740c388ebb0.pdf
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ननो्ट: र्पाईंको बच्चा गिि ुिा 5 िषयाको उमेर सम्म 
हो भने, गनम्न स्ोर्हरू र्पाईंका लागि उपलब्ध र्न:्

• प्रारन्म्भक हस्र्के्पका लागि सचूना सेिा ज्डान: 
800-692-7288

• बाल विकास र प्रारन्म्भक गिक्ा कार्ायालर् (OCDEL): 
717-346-9320

अन्य स्नोिहरू परामश्ष िनु्षहनोस ्
प्रक्रिर्ात्मक सरुक्ा सूचनाले अगभभािकहरूलाई उपलब्ध धेरै स्ोर्हरू समािेि िर्या:

Pennsylvania कनो आक्ष
301 Chestnut Street, Suite 403
Harrisburg, PA 17101
टोल-फ्ी आिाज: 877-337-1970
आिाज: 717-234-2621
www.thearcpa.org

अपाङ्िता अधधकार पेन्न्सलभेननर्ा
www.disabilityrightspa.org

Harrisburg काया्षलय
301 Chestnut Street, Suite 300
Harrisburg, PA 17101
टोल फ्ी आिाज: 800-692-7443
TDD: 877-375-7139
आिाज: 717-236-8110
फ्र्ाक्स: 717-236-0192

Philadelphia काया्षलय
क्र्ला्ेडन्ल्र्र्ा भिन
1315 Walnut Street, Suite 500
Philadelphia, PA 19107-4798
आिाज: 215-238-8070
फ्र्ाक्स: 215-772-3126

Pittsburgh काया्षलय
429 Fourth Avenue, Suite 701
Pittsburgh, PA 15219-1505
आिाज: 412-391-5225
फ्र्ाक्स: 412-467-8940

असाधारण बालबाभलकाका लागि टह्थपदैतनक युनाइ्ेटड 
(क्फलाडसे्ल्फया HUNE, Inc.)
2215 North American Street
Philadelphia, PA 19133
आिाज: 215-425-6203
फ्र्ाक्स: 215-425-6204

http://www.thearcpa.org
http://www.disabilityrightspa.org
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भमशन सशस््तिकरण
1611 Peach Street, Suite 120
Erie, PA 16501
टोल फ्ी आिाज: 844-370-1529
आिाज: 814-825-0788
www.missionempower.org

वववा्द समाधानका लागि काया्षलय
वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् (ODR) 
ले राज्र्व्र्ापी मध्र्स््थर्ा र बाँकी प्रक्रिर्ा प्रणालीहरू 
व्र्िस््थापन िदयार् र िकैन्ल्पक वििाद समाधान 
विगधहरू सम्ब्सधी प्रगिक्ण र सेिाहरू प्रदान िर्या।

6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112-2764
गनःिलु्क आिाज (PA मात्र): 800-222-3353
आिाज: 717-901-2145
TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू: PA Relay 711
www.odr-pa.org

अभििावक भशक्ा र वकालि नेितृ्व केन्द् (PEAL)
2325 East Carson Street, Suite 100A
Pittsburgh, PA 15203
टोल फ्ी आिाज: 866-950-1040
आिाज (Pittsburgh): 412-281-4404
आिाज (Philadelphia): 215-567-6143
TTY: 412-281-4409
फ्र्ाक्स: 412-281-4408

पेस्न्सलिेतनया बार एसनोभसएसन
100 South Street
Harrisburg, PA 17101
आिाज: 800-932-0311
www.pabar.org

पेस्न्सल्िेतनया प्रभशक्ण र प्राववगधक सहायिा 
ने्टवक्ष  (PaTTAN)
http://www.pattan.net

केन्द्ीय काया्षलय
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112
गनःिलु्क आिाज (PA मात्र): 800-360-7282
आिाज: 717-541-4960
गभक््डर्ो र्ोन-VP: 717-255-0869

पवू्ष काया्षलय
333 Technology Drive
Malvern, PA 19355
टोल फ्ी आिाज: 800-441-3215
आिाज: 610-265-7321
गभक््डर्ो र्ोन-VP: 610-572-3430

पश्चिम कार्ायालर्
3190 William Pitt Way
Pittsburgh, PA 15238
टोल फ्ी आिाज: 800-446-5607
आिाज: 412-826-2336
गभक््डर्ो र्ोन-VP: 412-265-1002

क्फलाडसे्ल्फयाकनो साव्षजतनक रुगच कानून 
केन्द् (PILCOP)
United Way Building, 2nd Floor
1709 Benjamin Franklin Parkway
Philadelphia, PA 19103
आिाज: 215-627-7100
फ्र्ाक्स: 215-627-3183
https://www.pubintlaw.org/

निक्ाको अधधकारमा राज्य कार्यादल
टोल फ्ी आिाज: 800-360-7282, विकल्प 5
आिाज: 717-541-4960, विकल्प 5
https://www.pattan.net/about-us/
partners/state-task-force/

http://www.missionempower.org
http://www.odr-pa.org
http://www.pabar.org
http://www.pattan.net
https://www.pubintlaw.org/
https://www.pattan.net/about-us/partners/state-task-force/
https://www.pattan.net/about-us/partners/state-task-force/
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भशक्ाकनो अगधकारमा ्थथिानीय काय्ष्दल (LTF)
Pennsylvania मा 29 िटा LTF हरू र्न ्र उनी हरू मध्र्िर्ती एकाइ के्त्रहरूद्ारा व्र्िन्स््थर् र्न।् LTF 
ले वििेष गिक्ा सेिाहरू प्राप्त िनने विद्ा्थतीहरूको र्र्या बाट िकालर् िदयार् र उनीहरूले प्रगर्गनगधत्ि िनने के्त्रमा 
वििेष गिक्ाको सुधारका लागि आिश्र्क गसर्ाररसहरू िर्या। र्पाईंको क्ेत्रमा LTF बारे ्थप जा्सन, भशक्ाकनो 
अगधकारमा राज्य काय्ष बल अ्सर्ियार् सचूीबद्ध र्ोन नम्बरहरू प्रर्ोि िनुयाहोस।्

मूल्याङ्कनकनो अनुरनोध

र्पाईंले आफ्नो विद्ालर्लाई आफ्नो बच्चाको मूल्र्ाङ्कन 
िा पुनः मूल्र्ाङ्कन िनया सोध्न सक्नु हु्सर्। मूल्ाङ्कन 
िा पुनः मूल्ाङ्कन कोनगर्जाले र्पाईं र विद्ालर् दिुलैाई 
अकको चरणहरू के हुन ुपर्या भ्सने गनणयार् िनया मद्र् िनया 
सक्र्। र्पाईंको बच्चामा िररने मलू्र्ाङ्कनहरू संख्र्ामा 
सीमाहरू र्न।् मलू्र्ाङ्कनका बारेमा ्थप जा्सन, र्पाईंले 
800-879-2301 मा क्ससल्टलाइन वििेषज्ञसँि कुरा िनया 
सक्न ुहु्सर् (TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू: PA Relay 711).

अतिरर्ति स्नोिहरू

PaTTAN ले एउटा एनोटेटे्ड मलू्र्ाङ्कन 
प्रगर्िेदन विकगसर् िरेको र्, जसले 
Pennsylvania को मलू्र्ाङ्कन प्रगर्िेदन 
र्ारमको सामग्ीहरू िणयान िर्या। र्ो 
र्ारम PatTAN िेबसाइ www.pattan.
net/forms/, िा ODR पाररिाररक 
पसु्र्कालर्को िेबपेज मा https://odr-
pa.org/parents/parent-resource-
library मा उपलब्ध र्।

http:// www.pattan.net/forms/
http:// www.pattan.net/forms/
https://odr-pa.org/parents/parent-resource-library.
https://odr-pa.org/parents/parent-resource-library.
https://odr-pa.org/parents/parent-resource-library.
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IEP ्टनोली बदैठकका लागि अनुरनोध
र्पाईंले IEP ्टनोली लाई आफ्ना सरोकारहरू र्लर्ल 
िनयाको लागि बैठकको समर् र्ागलका बनाउन अनरुोध 
िनया सक्नहुु्सर्। र्ो बठैक अनुरोध िनया, वििेष गिक्ा 
गनदनेिकलाई प्रगर्गलवप सक्हर् प्रधानाध्र्ापकलाई पत्र 
िा इमेल लेख्नुहोस।् आफ्नो रेक्डयाका लागि पत्र/इमेलको 
प्रगर्गलवप राखु्नहोस।्

IEP सुववधा अनुरनोध िनु्षहनोस ्
PA गनिासीहरू कल: 800-222-3353; 
िैर-PA गनिासीहरू कल: 717-901-2145
TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू: PA Relay 711

र्पाईं र्पाईंको बच्चाको IEP बठैकमा टोलीलाई सहर्ोि िनया 
एक सहजकर्ायाको उपन्स््थर्बारे सोध्न सक्नु हु्सर्। ODR 
ले अगभभािक र विद्ालर्हरूलाई IDEA दािीहरूको लागि 
गनःिलु्क IEP सुववधा प्रदान िर्या। सब ैIEP बठैकहरूका लागि 
सवुिधा आिश्र्क पददैन। सञ्चार समस्र्ाले IEP टोलीलाई 
IEP मा सहमर् हुनबाट रोक्करहेको र् भनी अगभभािक र 
विद्ालर्ले विश्ास िरेमा सामा्सर्र्र्ा सवुिधाका लागि 
अनरुोध िरर्सर्। सहजकर्ाया IEP टोलीको सदस्र् ब्सन 
सक्दैन। सहजकर्ाया सल्लाह क्दन िा टोलीलाई के िनने भनेर 
बर्ाउन बैठकमा हँुदैन। बरु, सहजकर्ायाको भगूमका भनेको 
सहमगर्मा पगु्न प्रर्ास िनया सबलैाई बोल्ने र गमलेर काम 
िनने अिसर क्दइने कुरा सुगनन्चिर् िनुया हो। IEP सवुिधाको 
लक्षर् एक सहमगर्मा IEP हो।
र्पाईं सहजकर्ायाले IEP टोलीलाई राम्ो सञ्चारमा मद्र् िनया 
सक्र् भ्सने विश्ास िनुया हु्सर् भने, ODR लाई सम्पकया  
िनुयाहोस।् र्पाईंलाई आिश्र्क नहँुदा, र्पाईले र्ो अनरुोध 
िनुयाभएको विद्ालर्लाई ्थाहा क्दन सक्नु हु्सर्। ODR 
कमयाचाररीहरूले विद्ालर्लाई सवुिधाका लागि र्पाईंको 
अनरुोधसँि सहमर् र्न ्क्क रै्नन ्भनी हेनया सम्पकया  िनने 
र्न।् (विद्ालर्ले IEP बठैकमा सहजकर्ायाको उपन्स््थगर्का 
लागि पगन अनुरोध िनया सक्र्।)

द्िु ट्टप

अकको दईु सेिा, सहजीकरण र मध्र्स््थर्ा, 
र्पाईं र विद्ालर्का लागि गनःिलु्क र्न।् 
र्द्वप, र्पाईं र विद्ालर् दिुलेै गर्नीहरूलाई 
प्रर्ोि िनया सहमर् हुन ुपर्या। र्पाईं मध्रे् 
एक जना मात्र सेिा चाहन ुहु्सर् भने, ODR 
ले र्सलाई र्ागलका बनाउन सक्दैन। 
IEP बठैकको लागि सवुिधा उपलब्ध 
र्; वििेष गिक्ा असहमगर्हरूका लागि 
मध्र्स््थर्ा उपलब्ध र्।

कन्सल््टलाइन ववशषेज्ञहरू यी 
सेवाहरूका बारेमा िपाईंसँि कुरा 
िन्ष उपलब्ध छन।् कन्सल््टलाइन: 

800-879-2301; ODR: 800-222-3353; 
TTY प्रयनोिकिा्षहरू: PA Relay 711
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मध्य्थथििा अनुरनोध
PPA गनिासीहरू कल: 800-222-3353;  
िैर-PA गनिासीहरू कल: 717-901-2145
TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू: PA Relay 711

र्पाईंले ODR बाट मध्य्थथििा अनरुोध िनया सक्न ुहु्सर्। IEP 
सहजकर्ाया जस्र्,ै मध्र्स््थहरू गनणयार् गनमायार्ाहरू होइनन।् 
मध्र्स््थले र्पाईं र विद्ालर् बीचको सञ्चारलाई सहज 
बनाउने र्। मध्र्स््थर्ाको लक्षर् र्पाईं र विद्ालर्का लागि 
समस्र्ा समाधान िनया र र्पाईंको सम््झझौर्ा गलन्खर् रूपमा 
राख्न ुहो। र्सलाई मध्र्स््थर्ा सम््झझौर्ा भगन्सर्। 

र्पाईंले मध्र्स््थर्ाका लागि आफ्नो सा्थमा एक िक्कल 
ल्र्ाउन सक्नु हु्सर्। र्पाईं त्र्सो िनया रोज्न ुहु्सर् भने, 
र्पाईं एक अगधिक्ता ल्र्ाउदै हुन ुहु्सर् भनेर विद्ालर्लाई 
सगूचर् िनुयाहोस ्क्कनभने LEA ले आफ्नो िक्कल पगन 
ल्र्ाउन चाह्सर्।

द्िु ट्टप

र्पाईंले एकै समर्मा मध्र्स््थर्ा र बाँकी 
प्रक्रिर्ा अनरुोध िनया सक्नु हु्सर्। र्पाईंले 
मध्र्स््थर्ा अनरुोध िनुयाभएकोले र्पाईंको 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा क्ढलाइ हुने रै्न। 
मध्र्स््थर्ा सामा्सर्र्र्ा समर्र्ागलका िनया 
सन्जलो हुने भएकोले र सामा्सर्र्र्ा पूरा 
हुन एक क्दन मात्र लाग्र्, र्पाईंले आफ्नो 
गच्सर्ाको समाधान िररसक्नु भएको र् 
र ्थप प्रक्रिर्ाको सनुुिाइ आिश्र्क पददैन।

ODR मध्य्थथििा केस प्रबन्धक, साथिदै कन्सल््टलाइन ववशषेज्ञहरू, यी सेवाहरूकनो बारेमा िपाईंसँि कुरा 
िन्ष उपलब्ध छन।् कन्सल््टलाइन: 800-879-2301; ODR: 800-222-3353; TTY प्रयनोिकिा्षहरू: 
PA Relay 711

अतिरर्ति स्नोिहरू 

ODR ले IEP सवुिधामा र्ोटो गभक््डर्ो र्र्ार िरेको र्, जनु ODR वेबसाइ्ट. मा उपलब्ध 
र्। र्ल IEP सवुिधा सम्ब्सधी ्थप स्ोर्हरू र्न:्

IEP सुववधा अनुरनोध फारम
IEP सुववधा पुस््थिका
िपाईंकनो सुववधायु्ति IEP का लागि ियारी ि्ददै

https://odr-pa.org/facilitation/iep-ifsp-facilitation/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/IEP-Facilitation-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/IEP-Facilitation-Brochure-English.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prep-your-IEP.pdf
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PA शस्क्षा वस्िाि: बाल वस्कास र प्रारम्िस्क 
शस्क्षा कार्यालय (OCDEL) वा वस्शेष शस्क्षा 
ब्यूरनो (BSE) मा उजुरी फाइल िर्नुहनोस्
र्पाईं आर््नो बच्चाले व्यक्िस्िि परस्वार सेवा यनोजना 
(IFSP) िा व्यक्िस्िि शस्क्षा कार्यक्रम (IEP) मा 
सूचीबद्ध सेिाहरू प्राप्र् िरगरहेको रै्न भन्ने िगि्िास 
िर्नु हुन्र् भने र्पाईंले िगक्षा िगभािमा उजुरी दर्र्ा िर्न 
सक्नु हुन्र्। समर्रेखा जस्रै् प्रािगधगक आिि्र्कर्ाहरू 
पालना भइरहेको रै्न भन्ने िगि्िास िर्नु हुन्र् भने 
र्पाईंले िगक्षा िगभािमा पनग उजुरी दर्र्ा िर्न सक्नु 
हुन्र्। र्पाईंले उजुरी कहाँ दर्र्ा िर्नुभर्ो र््र्ो र्पाईंको 
बच्चाको उमेरमा नगर्भर हुन्र् (र्ल हेर्नुहोस्)।

सामान्यिया, िपाईंले उल्लङ्घन िएकनो 
एक वर्ष िस्ि्र यस प्रकारकनो उजुरी फाइल 

िर्न आवश्यक छ।

र्स प्रकारको िुनासो बाँकी प्रक्रगर्ा सुनुिाइको उजुरी/
सुनाईका लािग अनुरोध (जसलाई पर्ग र्लर्ल िरगन्र्) 
भन्दा र्रक हुन्र् र र्रक र्रगकाले नगर्न्र््रण िरगन्र्। 

िपाईंकनो बच्चा एक शस्शु/बालबालस्का वा प्रस्स्कूल 
उमेरकनो हनो िने:
र्पाईंले 717-346-9320 मा बाल िगकास र प्रारम्भगक 
िगक्षा कार्र्ालर् (OCDEL) मा उजुरी दर्र्ा िर्न 
सक्नु हुन्र्।

िपाईंकनो बच्चा स्कूल उमेरकनो छ िने:
र्पाईंले पेन्सगलभेनगर्ा ्डगपार्टमेन्ट अर् एजुकेिनको 
ब्रू्रो अर् स्पेिल एजुकेिन- ्डगभगजन अर् कम्प्लार्न्स 
(DOC) 717-783-6913 मा उजुरी (http://odr-pa.org/
parents/state-complaint-process) र्ाइल िर्न 
सक्नु हुन्र्।

5 वर्षसम्मका बालबालस्काका 
लािस् उजुरी प्रक्रस्याकनो बारेमा 
थिप जान्न, िपाईंले CONNECT 

800-692-7288 मा वा OCDEL  
717-346-9320 मा कल िर्न सक्नु हुन्छ।

5 ्देखस् 21 वर्ष उमेरका बालबालस्काकनो 
उजुरी प्रक्रस्याकनो बारेमा थिप जान्न, 
िपाईंले 800-879-2301 मा कन्सल््टलाइन 
मा कल िर्न सक्नु हुन्छ; TTY 
प्रयनोिकर्िाहरू: PA Relay 711.

अिस्रस्क्ि स्रनोिहरू

ODR ले मध्र्स््थर्ामा र्ोटो भग्डगर्ो र्र्ार 
िरेको र्, जुन ODR िेबसाइट िेबसाइटमा 
उपलब्ध र्। र्ल मध्र्स््थर्ा सम्बन्धी 
अर्गरगक्र् स्रोर्हरू र्न्:

मध्यस्थििा अनुरनोध फारम

मध्यस्थििा िाइड

वस्शेष शस्क्षा मध्यस्थििामा वकस्लकनो 
सहिािस्िा बारे बारम्बार सनोधस्ने प्रश्नहरू

स््टे-पु्ट प्रक्रस्याहरू

पेन्डेन्सीकनो सम्बन्धमा प्रायः सनोधस्ने 
प्रश्नहर

http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process
https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Mediation-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/medguide.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Attorney-Participation-Mediation-FAQ.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Attorney-Participation-Mediation-FAQ.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Stay-Put-Procedures.pdf
https://odr-pa.org/mediation/faqs-regarding-pendency-during-mediation/
https://odr-pa.org/mediation/faqs-regarding-pendency-during-mediation/
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चेक इन ि्ददै
र्पाईंले र्ी केहरी िा सबै स्ुझािहरू प्रर्ास िनुयाभएको र् भने, र र्पाईंसँि अ्झै पगन आफ्नो बच्चाको 
गिक्ाका बारेमा गच्सर्ा र् भने, र्पाईंले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनुरोध िनया चाहन ुहु्सर् क्क भनेर 
विचार िनने समर् हुन सक्र्।

 र्ो एउटा महत्तिपणूया गनणयार् हो। बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइहरू हल्का रूपमा प्रविष्ट िनयाका लागि केक्ह रै्न।

संघीर् सरकार (US गिक्ा विभािको वििेष गिक्ा कार्यारिमको कार्ायालर् िा OSEP) ले स्ुझाि 
क्द्सर् क्क अगभभािक र विद्ालर्हरूले समस्र्ाको समाधान िनया असर्ल भएमा मात्र बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइहरू प्रर्ोि िनुयाहोस।्

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइहरू औपचाररक, जक्टल प्रक्रिर्ाहरू हुन।्

एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अगभभािकका लागि आग्थयाक, िाररीररक र भािनात्मक रूपमा गनकासरु्क्त 
हुन सक्र्। विद्ालर्का कमयाचाररीलाई पगन र्ो िाह्ो र्।

र्पाईंसँि बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनुरोध िनने अगधकार र् र कक्हलेकाहरँी र्ो समस्र्ा समाधान 
िनया आिश्र्क हुन सक्र्।

सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुयाभ्सदा पक्हले र्पाईंले समस्र्ालाई अ्सर् र्ररकाले समाधान िनया 
सक्नहुु्सन भ्सने गनन्चिर् हुन गसर्ाररस िरर्सर्।

र्पाईंले सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुया अगघ न,ै र्पाईंले आफ्नो बच्चाका लागि र्पाईंले 
खोन्जरहनुभएको कुरालाई काननूले सम्थयान िर्या क्क िददैन भनेर र्पाईंले पत्ा लिाउन आिश्र्क र्। 
सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइमा प्रस्र्रु् िररएका र्थ्र्हरूमा कानून लािू िनने र्न।् गर्नीहरूले र्पाईंले 
प्रस्र्रु् िनने र्थ्र्हरू मात्र होइन, र्र LEA ले प्रस्र्रु् िनने र्थ्र्हरूलाई पगन विचार िनने र्न।्

काननूले र्पाईंको न्स््थगर्लाई सम्थयान िर्या क्क िददैन भ्सने कुराको गनधायारण िनने पक्हलो चरण भनेको 
सकेसम्म धेरै जानकाररी सङ्कलन िनुया हो, र्ाक्क र्पाईंले सगूचर् गनणयार् गलन सक्न ुहु्सर्।
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कानूनले र्पाईंको न्स््थगर्लाई सम्थयान िददैन भने र्पाईं 
बाँकी प्रक्रिर्ा सुनुिाइमा भाि गलन समर्, ऊजाया र 
पैसा खचया िनया चाहनु हु्सन। अकको िब्दमा, के सुनुिाइ 
अगधकाररीले कानूनप्रगर्को र्पाईंको दृवष्टकोणसँि सहमर् 
हुने र्न ्िा उनीहरू विद्ालर्को न्स््थगर्सँि सहमर् 
हुने र्न?्

अकको चरण र्पाईंसँि केस र् क्क रै्न भनेर पत्ा 
लिाउन ुहो:

• सनुिुाइ अगधकाररीले काननूको व्र्ाख्र्ा र्पाईंले जस्र्ै 
िनने सम्भािना के र्?

• काननुले के भ्सर्?

• र्पाईंको मदु्ा प्रमान्णर् िनया र्पाईंलाई के कािजार् 
र साक्ी चाक्ह्सर्?

• बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइले कसररी काम िर्या?

र्ी भाररी प्रश्नहरू जस्र्ो लाग्न सक्र्, त्र्सलेै र्सलाई 
चरणबद्ध रूपमा गलनुहोस।्

िाि ्दईु

िपाईंकनो 
स््थथितिकनो शस््ति 
मूल्याङ्कन ि्ददै
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चरण 1: आफ्ननो बच्चाका बारेमा 
सबदै सान््दभि्षक शदैक्क्क जानकारी 
जम्मा िनु्षहनोस ्

आफ्ननो बच्चाका बारेमा सबदै सान््दभि्षक 
शदैक्क्क जानकारी संकलन िनु्षहनोस।्

्थकूलकनो स््थथिति बुझ्नुहनोस,् चाहे िपाईं यसमा 
सहमि हुनु हुन्छ वा हुनु हुन्न।

बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइ प्रक्रियाहरू बुझ्नुहनोस।्

िपाईंकनो बच्चाकनो ववशषे अव्थथिाकनो बारेमा 
कानूनले के िन्छ जान्नुहनोस।्

सुनुवाइ अगधकारीसँि िपाईंकनो सरनोकारकनो अगधकार 
क्ेत्र छ क्क छदैन िनी तनधा्षरण िनु्षहनोस।्

यी सबदै जानकारीकनो आधारमा, िपाईं कसरी 
अिाडड बढ्न चाहनु हुन्छ िनेर बाँकी प्रक्रिया 

सुनुवाइ हनो क्क िनेर तनधा्षरण िनु्षहनोस।्

र्पाईंसँि र्पाईंको बच्चाको आिश्र्कर्ा र िैन्क्क 
कार्यारिम को पणूया सम्झ हुन ुआिश्र्क र्।  
र्हाँ केक्ह चीजहरू र्न ्जनु र्पाईं र्र्ार हुनको गनम्र्ी 
िनया सक्न ुहु्सर्।

र्हाँ चरणहरूको रूपरेखा र्, र्ल ्थप विस्र्ारमा र्लर्ल 
िररएको र्, र्पाईंले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनरुोध िनया 
चाहन ुहु्सर् क्क भनेर गनणयार् िनया मद्र् िनया सक्न ुहु्सर्:

द्िु ट्टप

जब र्पाईं र्ो जानकाररी सङ्कलन िनया 
जानहुु्सर्, विद्ालर्सँि कुरा िनया र काम 
िनया ब्सद निनुयाहोस।् जानकाररी आदान-प्रदान 
िनायाले र्पाईंले र विद्ालर् दिुलैाई र्पाईंको 
बच्चाको अिस््था राम्ोसँि बझु्न मद्र् 
िनया सक्र्। जानकाररी सा्झा िदाया समस्र्ा 
समाधान हुन सक्र् िा भविष्र्मा समस्र्ाहरू 
रोक्न सक्र्। धेरै जसो आिश्र्क प्रक्रिर्ा 
मदु्ाहरू िास्र्विक सनुिुाइमा पगु्न ुअगघ 
नै समाप्त (समाधान) हु्सर्न।्
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िपाईंकनो रेकर्डहरू व्यवस्थिस्ि िर्नुहनोस्

र्पाईंको रेक्डयाहरू व्र्िन्स््थर् िरेर सरुु िनुयाहोस।् र्हाँ 
कािजार्हरूको सचूी र् जनु र्पाईंलाई उपर्ोिी हुन सक्र्। 
र्पाईंसँि प्रगर्गलवपहरू रै्नन ्भने, अब गर्नीहरूलाई प्राप्त 
िनने र सािधानीपूियाक समीक्ा िनने समर् हो।

ररपनो्ट्ष काड्षहरू
ररपोटया का्डयाले र्पाईंको बच्चाले स्कूलमा राम्ो िरररहेको 
देखाउँर्? स्कूलमा संघषया िरेको िा असर्ल भएको पगन? 
गिक्कको क्टप्पणीले के भ्सर्?

िृहकार्य र परीक्षणहर ू
िृहकार्र् र परीक्षणले दुईिटा कुराहरू देखाउन मद्दर् 
िर्र्: 1) र्पाईंको बच्चालाई िगद्र्ालर्मा के सगकाइन्र्; 
र 2) र्पाईंको बच्चाले िगद्र्ालर्मा कर्ग राम्रो िरगरहेको 
र्। मानकीकृर् परीक्षाहरू, जस्र्ै PSSA, Keystone 
Exams र अन्र्हरू पनग महर््र््िपूर्ण हुन सक्र्न्।

्थकूल ्थ्टाफ संि भलखखि संचार
र्पाईंको बच्चाको स्कूल रेक्डयामा र्पाईंको बच्चाका बारेमा 
र्पाईं िा अ्सर् कमयाचाररीहरूलाई नोट र इमेलहरू समािेि 
र्न।् र्ी सञ्चारहरूले के देखाउँर्न?् र्पाईंले विद्ालर्का 
सरोकारहरू पक्हचान िनुयाभएको र् िा विद्ालर्ले र्पाईंका 
गच्सर्ाहरू पक्हचान िनुयाभएको र्? विद्ालर् िा र्पाईंले 
कस्र्ो प्रगर्क्रिर्ा क्दनुभएको र्? प्रिगर् भएको र्?

सामान्यिया वविररि ववद्यालय जानकारी
र्सले विद्ालर्ले धेरै (िा सब)ै विद्ा्थतीहरूसँि घर पठाउने 
िा आफ्नो िेबसाइटमा राखेको जानकाररीलाई जनाउँर्। 
र्ो पचाया, सचूना, पात्रो िा नीगर्हरू हुन सक्र्न।् र्पाईंको 
बच्चाको कार्यारिमका बारेमा र्पाईंको गच्सर्ाको र्ी मध्रे् 
कुन ैपगन जानकाररी महत्तिपूणया र् क्क रै्न विचार िनुयाहोस।्

मूल्याङ्कनहरू
र्पाईंको बच्चाको मूल्र्ाङ्कन (हु्सर्) प्रार्ः बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइको महत्तिपणूया भाि हो। विद्ालर् िा गनजी 
मलू्र्ाङ्कनकर्ायाहरूले आफ्नो बच्चामा पूरा िरेका सब ै
मलू्र्ाङ्कनहरूको प्रगर्गलवपहरू र्पाईंसँि र्न ्भनी सगुनन्चिर् 
िनुयाहोस।्

भसफाररस िररएकनो शदैक्क्क तनयुस््तिकनो सूचना (NOREP)
धेरै अिस््थामा र्ो महत्तिपणूया कािजार् हो क्कनभने र्सले 
IEP टोलीले र्पाईंको बच्चालाई चाक्हने िैन्क्क कार्यारिम 
के गनष्कषयामा पगु्र् भ्सने संकेर् िर्या।

केही वा सबदै यी कािजािहरू बाँकी प्रक्रिया 
सनुवुाइमा प्र्दश्षनीका रूपमा प्रयनोि िन्ष 
सक्कन्छ, त्यसदैले िपाईंले तिनीहरूलाई जति 
चाँडनो एकदै  ठाउँमा ल्याउन स्तन ुहुन्छ, िपाईं 
त्यति नदै राम्नो ियार हुन ुहुने छ।

व्यस््तििि भशक्ा काय्षरिम (IEP)
र्ो र्पाईंको बच्चाले प्राप्त िनने गिक्ा र सेिाहरूको खाका 
(िा नक्सा) हो। र्पाईंसँि र्पाईंको सरोकार संि सम्बन््सधर् 
प्रत्रे्क IEP को प्रगर्हरु र् भनी सुगनन्चिर् िनुयाहोस।् 
र्ी मध्रे् प्रत्रे्कलाई ध्र्ानपूियाक समीक्ा िनुयाहोस।्

द्िु ट्टप

त्र्हाँ र्ीनिटा कािजार्हरू र्न ्जनु कुन ै
पगन बाँकी प्रक्रिर्ा सुनुिाइमा प्रायः महत्तवपणू्ष 
हु्सर्न:्

1. मलू्र्ाङ्कन प्रगर्िेदन;
2.  गसर्ाररस िररएको िैन्क्क गनर्ुवक्तको 

सूचना (“NOREP“ भगन्सर्); र
3. व्र्वक्तिर् गिक्ा कार्यारिम (IEP)।

मलू्याङ्कन प्रतिवे्दन, NOREP र IEP सबलेै 
र्पाईंको बच्चालाई आिश्र्क पनने कार्यारिम 
स््थापना िनया गमलेर काम िर्यान।्
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कक्ाकनोठा भ्रमण
र्पाईं आफ्नो बच्चाको कक्ाकोठामा जान चाहनु हु्सर्। 
र्पाईंको विद्ालर्मा कक्ाकोठामा जाने अगभभािकहरूका 
बारेमा नीगर् हुने र्। त्र्स्र्ा भ्रमणहरूका लागि विद्ालर्को 
नीगर्हरूको बारेमा जाँच िनुयाहोस।् भ्रमणका बारेमा 
सब ैविद्ालर् गनर्महरू पालना िनुयाहोस।्

ववद्यालयमा रेकड्षहरू तनरीक्ण िनु्षहनोस ्
विद्ालर्ले र्पाईंको बच्चाको िैन्क्क अगभलेख राख्र्। 
र्पाईंसँि र्ी रेक्डयाहरू समीक्ा िनने अगधकार र्। र्पाईंले 
गर्नीहरूलाई समीक्ा िनया सोध्नुभएपगर्, विद्ालर्ले समर्म ै
र्पाईंको अनरुोधको जिार् क्दन जरुररी हु्सर्। र्पाईले 
अनरुोध िनुयाभएको 45 क्दन भ्सदा बढरी क्दनमा विद्ालर्ले 
र्ी रेक्डयाहरू र्पाईलाई उपलब्ध िराउन ुपर्या। र्पाईंले 
प्रगर्गलवप िनया अनरुोध िनुयाभएको कुन ैपगन कािजार्हरूको 
लागि विद्ालर्ले सानो “प्रगर् पषृ्ठ“ िलु्क गलन सक्र्।

्थविन्त्र शदैक्क्क मूल्याङ्कन (IEE) लाई विचार िनुयाहोस ्
र्पाईं विद्ालर्ले परूा िरेको र्पाईंको बच्चाको 
मलू्र्ाङ्कनसँि असहमर् हुन ुहु्सर् भने, र्पाईं स्िर््सत्र 
मलू्र्ाङ्कनका लागि सोध्न सक्नु हु्सर्। स्िर््सत्र िैन्क्क 
मलू्र्ाङ्कन, िा IEE, एक र्ोग्र् पररीक्क द्ारा आर्ोन्जर् 
एक मलू्र्ाङ्कन हो जो स्कूल द्ारा गनर्ोन्जर् रै्न।

र्पाईंले IEE माग्नुभर्ो भने, विद्ालर्ले र्पाईंलाई गनम्न 
जानकाररी क्दने र्:

• IEE कहाँ प्राप्र् िर्ने बारे जानकारी;

• IEE का लािग आिि्र्कर्ाहरू; र

• IEE परीक्षकको र्ोि्र्र्ा 

िगद्र्ालर्ले र्पाईंलाई िगद्र्ालर्को मूल्र्ाङ्कनसँि 
असहमर् हुनुको कारण सोध्न सक्र्। र्पाईंले कारण दगनु 
आिि्र्क र्ैन, र्र र्पाईंले भन्नु भर्ो भने, र्सले र्पाईं 
र िगद्र्ालर्ले र्पाईंका सरोकारहरूलाई र्लर्ल िर्न र 
समाधान िर्न पनग सक्र्।

र्पाईंले IEE मािे पर्ग, िगद्र्ालर्ले दुई मध्र्े एउटा 
कुरा िर्ने र्:

1. िगद्र्ालर्ले आर््नो मूल्र्ाङ्कन उपर्ुक्र् ्थगर्ो भनेर 
देखाउनका लािग बाँकी प्रक्रगर्ा सुनुिाइका लािग अनुरोध 
िर्ने र्; िा

2. िगद्र्ालर्ले िगद्र्ालर्को खर्चमा (र्पाईंको होइन) 
IEE िरगएको र् भनी सुनगि्चगर् िर्ने र् र मा्थगका 
बुलेट िरगएका बगन्दुहरू जस्र्ा चीजहरूका बारेमा 
पालना िरगने दगिानगर्देिहरू प्रदान िर्ने र्। सुनुिाइ 
अधगकारीले िगद्र्ालर्को मूल्र्ाङ्कन उपर्ुक्र् ्थगर्ो 
भन्ने कुरामा सहमर् हुनु हुन्र् भने, र्पाईंसँि अ्झै पनग 
IEE को अधगकार र् जुन र्पाईंको खर्चमा हो। र्पाईंले 
िगद्र्ालर्को खर्चमा IEE प्राप्र् िर्नुभर्ो िा र्पाईंले 
प्राप्र् िर्नुभएको मूल्र्ाङ्कनलाई िगद्र्ालर्सँि सा्झा 
िर्नुभर्ो भने, मूल्र्ाङ्कनका नर्गजाहरू:

• र्पाईंको बच्चाको िैक्षगक कार्र्क्रम नगर्धारण िर्दा 
िगद्र्ालर्ले िगचार िर्नु पर्र् (मूल्र्ाङ्कनले िगद्र्ालर्का 
आिि्र्कर्ाहरू पूरा निरेसम्म); र

• बाँकी प्रक्रगर्ा सुनुिाइमा प्रमाणका रूपमा र्पाईं, 
िगद्र्ालर् िा दुिैद्िारा प्रर्ोि िर्न सकगन्र्।

प्रि्येक प्टक वस््द्यालयले मूल्याङ्कन 
सञ्चालन िर््दा िपाईंले असहमि हुनु हुने 
वस््द्यालयकनो खर्चमा िपाईंले एउ्टा माि्र 
स्विन्ि्र शदैक्षस्क मूल्याङ्कन (IEE) 
कनो हक्दार हुनु हुन्छ।
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चेक इन ि्ददै
र्पाईंले अब आफ्नो बच्चाको िैन्क्क कार्यारिमका बारेमा आिश्र्क पनने सब ैजानकाररी सङ्कलन िनुयाभएको र्। 
अब, दोस्ो चरणको प्रश्न हो “काननूले मेरो बच्चाको गिक्ाको दृवष्टकोणलाई सम्थयान िर्या? 

र्हाँ केक्ह प्रश्नहरू र्न ्जनु र्पाईंले सोध्न ुपर्या:

काननुले के भ्सर्?

मलेै कुन समर्रेखाहरू पालना िनुया पर्या?

सनुिुाइ अगधकाररीहरूले समान मदु्ाहरूमा कसररी गनणयार् िरेका र्न?्

 कुन साक्ी र प्रदियानीहरूले मेरो मदु्ा प्रमान्णर् िनया मद्र् िनने र्?

 विद्ालर्को अिस््था कस्र्ो र्?
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800-879-2301 मा ववशषे भशक्ा 
काननू र तनयमहरू समीक्ा िन्ष 
कन्सल््टलाइन ववशषेज्ञहरू पतन 

उपलब्ध छन;् TTY प्रयनोिकिा्षहरू:  
PA Relay 711.

चरण 2: कानून जान्नुहनोस ्

ववशषे भशक्ा तनयम र कानून
र्पाईंसँि वििेष गिक्ा काननू र र्पाईंको बच्चाको िैन्क्क 
कार्यारिममा र्ी कानूनहरू कसररी लािू हु्सर्न ्भ्सने बारे 
कम्र्ीमा पगन आधारभरू् बु्झाइ हुन ुआिश्र्क र्।

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा लािू हुने दईु मखु्र् संघीर् 
काननूहरू (विधान हरू) गनम्न हुन:्

• अपाङ्ििा िएका व्यस््तिहरू भशक्ा ऐन (“IDEA“ 
ितनन्छ); र

• 1973 कनो पुनवा्षस ऐन कनो धारा 504 (“धारा 504“ का 
रूपमा उल्लेख िररएको)

IDEA ववधान र तनयमहरूले वििेष गिक्ाका लागि संघीर् 
कोष प्राप्त िनया िैन्क्क एजे्ससीहरूले पालना िनुयापनने 
सब ैआिश्र्कर्ाहरू सचूीबद्ध िर्या। धारा 504 भेदभाि 
विरोधी कानून/गनर्म हो। धारा 504 ले अमेररकी गिक्ा 
विभािबाट संघीर् आग्थयाक सहार्र्ा प्राप्त िनने कार्यारिम 
िा िगर्विगधहरूमा असक्मर्ामा आधाररर् भेदभािलाई 
गनषेध िर्या।

IDEA र धारा 504 बीच धेरै समानर्ाहरू र्न।् र्ी दईु 
विधान हरू बीचको गभ्सनर्ाहरूको बारेमा ्थप जानकाररीका 
लागि, अमेररकी गिक्ा विभािको िेबसाइट  
http://www.ed.gov मा हेनुयाहोस,् िा र्पाईंले  
800-879-2301 मा क्ससल्टलाइनमा र्ोन िनया सक्न ु
हु्सर्; TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू:  
PA Relay 711. 

वििेष गिक्ा सम्ब्सधी राज्र्का काननु र गनर्महरू पगन 
र्न।् IDEA काननूको राज्र् समकक् पेस्न्सलिेतनया कनोड मा 
अध्याय 14. अ्सर्ियार् पाइ्सर्। र्पाईंले मागनसहरूले राज्र् 
गनर्महरूलाई “अध्र्ार् 14“ भनेर उल्लेख िरेको स्ुसन ुहुने 
र्। चाटयार िा साइबर चाटयार स्कूलमा जाने विद्ा्थतीहरूमा 
अध्र्ार् 14 लािू हँुदैन। चाटयार र साइबर चाटयार स्कूलहरूले 
रु्ट्टै राज्र् वििेष गिक्ा गनर्महरू पालन िर्यान ्जनु 
अध्याय 711 अ्सर्ियार् पेन््ससलभेगनर्ा को्डमा पगन पाइ्सर्।

अतिरर्ति स्नोिहरू

क्िशेष शशक्ा कानून बार ेधेर ैिेबसाइटहरू छन्। कसैलाई अरूभन्ा बढी सम्ान गररन्छ। 
प्रशसद्ध र सम्ाननत राष्ट्रिय िेबसाइट, राइटको कानून, आमाबाबुका लागग तयार छ।

ODR को िेबसाइटमा रहेको पाररिाररक स्ोत पुस्तकालर् मा क्िशेष शशक्ा ननयम, 
अगधकार र प्रक्रियाहरू बार ेअनभभािकहरूका लागग जानकारी छ।

http://www.ed.gov
http://www.wrightslaw.com
http://odr-pa.org/parents/parent-resource-library
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अतिरर्ति स्नोिहरू 
IDEA तनयमहरू पढ्नुहोस।्

खण्ड 504 तनयमहरू पढ्नुहोस।्

सेक्िन 504 को राज्र् समकक् पगन अध्याय 15. अ्सर्ियार्, 
पेन््ससलभेगनर्ा को्डमा पाइ्सर्। र्पाईंले मागनसहरूले राज्र् 
गनर्महरूलाई “अध्र्ार् 15“ भनेर उल्लेख िरेको स्ुसन ुहुने 
र्। चाटयार िा साइबर चाटयार स्कूलमा जाने विद्ा्थतीहरूलाई 
अध्र्ार् 15 लािू हँुदैन; र्द्वप चाटयार िा साइबर चाटयार 
विद्ालर्हरूले धारा 504 पालना िनया आिश्र्क र्।

ववधान र तनयमहरूमा थिप...
प्रत्येक संघीय ववधान मा तनयमहरू छन,् 
जसले ववधान लािू िछ्ष। तनयमहरूले 
ववधानलाई कसरी पालना िनदे िन्ने बारे 
थिप ववभशष््ट जानकारी ट्दन्छ।

िपाईं ववधानहरू पढ्नु हुन्छ यनो कम 
महत्तवपणू्ष छ। िपाईंले तनयमहरू पढ्नु 
धेरदै महत्तवपणू्ष छ।

https://sites.ed.gov/idea/statuteregulations/#regulations
https://www2.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html
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द्िु ट्टप

र्पाईं राज्र् र संघीर् गनर्महरू र्लुना िनुयाभएको बेला धरै जसो उदाहरणहरूमा, गर्नीहरू समान 
र्न ्भ्सने र्पाईंले देख्नु हुने र्। त्र्हाँ धेरै खण््डहरू र्न ्जहाँ पेन््ससलभेगनर्ा गनर्महरू संघीर् 
गनर्महरू भ्सदा र्रक र्न।् महत्तिपूणया गभ्सनर्ाहरू गनम्न हुन:्

• पेन््ससलभेगनर्ा गनर्महरूले बझौवद्धक असक्मर्ा 
भएका विद्ा्थतीहरूलाई प्रत्रे्क दईु िषयामा कन्म्र्मा 
एक पटक पनुमूयाल्र्ाङ्कन िनया आिश्र्क र्, जबक्क 
संघीर् गनर्महरूले मात्र प्रत्रे्क र्ीन िषयामा कम्र्ीमा 
एक पटक पनुमूयाल्र्ाङ्कन िनया आिश्र्क र्।

• पेन््ससलभेगनर्ा गनर्महरूले स्कूलबाट कुन ै
पगन गनष्कासनलाई बझौवद्धक असक्मर्ा भएका 
विद्ा्थतीहरूका लागि गनर्ुवक्तको पररिर्यानको रूपमा 
पररभावषर् िर्या। र्ो संघीर् गनर्महरू भ्सदा र्रक 
र्, जसले र्ो भेद िददैन।

• पेन््ससलभेगनर्ा गनर्महरूले विद्ा्थतीलाई रोक्दा 
केहरी प्रक्रिर्ा र प्रगर्ब्सधहरू आिश्र्क पर्या। संघीर् 
गनर्महरूले अिरोधहरूलाई सम्बोधन िददैन।

• पेन्सगलभेनगर्ा नगर्महरूले 14 िर्ष िा सोभन्दा 
मा्थगका िगद्र्ार््थीहरूलाई उनीहरूको IEP को 
भािका रूपमा संक्रमण र्ोजना बनाउन आिि्र्क 
र्। िगद्र्ार््थी 16 िर्षको उमेर नपुि्दासम्म 
संघीर् नगर्महरूले सङ्क्रमण र्ोजना लािू िर्न 
आिि्र्क पर्दैन।
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अतिरर्ति स्नोिहरू

अध्याय 14 तनयमहरूमा ्थप पढ्नहुोस।्

अध्याय 711 तनयमहरूमा ्थप पढ्नहुोस।्

अध्याय 15 तनयमहरूमा ्थप पढ्नहुोस।्

गिक्ाको लागि राज्र् गनर्महरू 
पेस्न्सलिेतनया कनोडकनो वेबसाइ्टमा पगन रे्ला 
पानया सक्क्सर्।

वििेष गिक्ाको पेन््ससलभेगनर्ा ब्रू्रोले 
अध्र्ार् 14 का बारेमा प्रश्न र उत्रहरूको 
सचूी विकगसर् िरेको र्। गर्नीहरू PaTTAN 
वेबसाइ्टकनो कानूनी खण्डमा रे्ला पानया 
सक्क्सर्।

िपाईं आफ्ननो बच्चाकनो शदैक्क्क काय्षरिमसँि 
असहमि हुनु हुन्छ िने यसकनो मिलब 

िपाईंले राज्य वा संघीय कानूनकनो उल्लङ्घन 
्थथिावपि िन्षका लागि नदै कानुनी माप्दण्डहरू 

पूरा िनु्षियनो िन्ने हनोइन िन्ने बुझ्नु 
महत्तवपूण्ष छ।

IDEA ववधान अन्िि्षि िपाईंकनो मुद््दा 
प्रमाखणि ि्ददै
वििेष गिक्ा काननू जक्टल हुन सक्र्। र्र त्र्हाँ एउटा 
आधारभरू् अिधारणा र् जनु महत्तिपणूया र्: विद्ालर्ले 
विद्ा्थतीलाई उत्कृष्ट कार्यारिम उपलब्ध िराउन आिश्र्क पददैन 
र्र र्सको सट्टा उपर्कु्त कार्यारिम उपलब्ध िराउन ुपर्या।

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइहरू प्रार्ः “उपर्कु्त“ के हो भनेर 
असहमगर्मा केन््सद्र् हु्सर्न।्

िपाईंले िख्षरदै जारी िररएकनो सनुवुाइ 
अगधकारी तनण्षयहरू, र अन्य वववा्द समाधान 
जानकारीहरूमा हालदै रहन ODR listserv का 
लागि साइन अप िन्ष स्तन ुहुन्छ।

http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter14/chap14toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter711/chap711toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?file=/secure/pacode/data/022/chapter15/chap15toc.html&d=
http://www.pacodeandbulletin.gov/Display/pacode?titleNumber=022&file=/secure/pacode/data/022/022toc.html&searchunitkeywords=&operator=OR&title=null
https://www.pattan.net/Legal/PDE-Resources/Special-Education-Question-and-Answer-Compendium
https://www.pattan.net/Legal/PDE-Resources/Special-Education-Question-and-Answer-Compendium
http://odr-pa.org/subscribe-to-odr/
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धारा 504 अन्िि्षि आफ्ननो मुद््दा प्रमाखणि ि्ददै
खण््ड 504 उल्लङ्घन प्रमान्णर् िनया, र्पाईंले गनम्न सब ै
प्रमान्णर् िनुया पर्या:

1. विद्ा्थतीलाई गनर्महरूमा पररभावषर् िररए अनुसार 
असक्म िररएको र्;

2. विद्ा्थती अ्सर््था विद्ालर् िगर्विगधहरूमा भाि गलन 
र्ोग्र् र्;

3. विद्ालर् िा गिक्ा बो्डयाले संघीर् आग्थयाक सहार्र्ा प्राप्त 
िर्या; र

4. विद्ा्थतीलाई विद्ालर्मा उपलब्ध िराइएका कार्यारिम िा 
अ्सर् सेिाहरूमा सहभािी हुनबाट, र्ाइदाहरू अस्िीकार गनने 
िा भेदभािको अधीनमा रहनबाट िन्ञ्चर् िररएको ग्थर्ो।

र्पाईंको जस्र्ै समस्र्ाहरु संि अगघल्लो मागमलाहरुमा 
काननूी गनणयार्हरू पढ्न र बुझ्न र्ो उपर्ोिी हुन सक्र्। 
गर्नीहरूले र्पाईंलाई आफ्नो मुद्ाको काननुी पक्हरू अ्झ 
राम्ोसँि बुझ्न मद्र् िनया सक्र्न।् ODR िेबसाइटमा 
भखयारको सुनुवाइ अगधकारीका तनण्षयहरूकनो प्रगर्गलवपहरू र्न।् 
अदालर्का गनणयार्हरू ODR िेबसाइटमा उपलब्ध रै्नन ्
र काननुी ज्ञान भएको व्र्वक्तले र्पाईंलाई पहँुच िनया र 
व्र्ाख्र्ा िनया आिश्र्क हुन सक्र्।

द्िु ट्टप

IDEA लाई अपाङ्िर्ा भएका बालबागलकाका 
लागि व्र्वक्तिर् िैन्क्क कार्यारिमहरू 
चाक्ह्सर्। अकको बच्चाका लागि उपर्कु्त 
गिक्ा के हुन सक्र् त्र्ो र्पाईंको 
बच्चाका लागि पगन उपर्कु्त कार्यारिम 
होइन। सनुिुाई अगधकाररी गनणयार्हरू 
पढ्नुहोस।् अ्सर् अगभभािकहरूसँि कुरा 
िनया नक्हचक्कचाउनहुोस,् र्र र्पाईंको 
बच्चाको IEP टोली, जसमा र्पाईं समािेि 
हुन ुहु्सर्, र्पाईंको बच्चाका लागि के 
आिश्र्क र्, गर्नीहरूको अक्द्र्ीर्, व्र्वक्तिर् 
आिश्र्कर्ाहरूको आधारमा गनधायारण िदयार्, 
अकको बच्चाले प्राप्त िनया सक्ने कुरामा 
आधाररर् होइन भ्सने र्ाद िनुयाहोस।्

िपाईं आफ्ननो बच्चाकनो काय्षरिमसँि सन्िषु््ट 
हुन ुहुन्न वा ववद्यालयले िपाईंकनो बच्चालाई 
कसरी व्यवहार िययो िन््ददैमा िपाईंकनो 
ववद्यालयले िपाईं र िपाईंकनो बच्चा ववरुद्ध 
िे्दिाव िरेकनो हनो िन्ने हनोइन। िपाईंले मागथि 
सचूीबद्ध सबदै चार कानूनी आवश्यकिाहरू 
परूा िनु्ष पछ्ष।
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कारण प्रक्रिया अनुरनोध िनदे क्क निनदे तनण्षय 
िन्ष िपाईंसँि असीभमि समय छदैन।

समयरेखा

र्हाँ काननूले के भ्सर्:

IDEA §300.511 - गनष्पक् बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ

(e) सनुिुाइ अनरुोधका लागि समर्रेखा। अगभभािक िा 
एजे्ससीले बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीको आधार ब्सने कग्थर् 
कार्याका बारेमा अगभभािक िा एजे्ससीलाई ्थाहा भएको 
िा ्थाहा हुनपुनने गमगर्को दईु िषया िा राज्र्सँि स्पष्ट र् 
भने राज्र् काननू द्ारा अनमुगर् क्दइएको समर्मा, र्स 
भाि अ्सर्ियार् र्स्र्ो बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनरुोध िनया 
समर् सीमा गभत्र आफ्नो बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीमा गनष्पक् 
सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुया पर्या ।

र्ो सीमा िा समर्रेखालाई सीभमििाकनो ववधान. भगन्सर्। 
Pennsylvania मा वििेष गिक्ाको कारण सनुिुाइ 
अनरुोधहरूमा लािू हुने स्पष्ट समर् सीमा रै्न।

र्स दईु िषयाको गनर्ममा दईु अपिादहरू र्न:्

IDEA §300.511 - गनष्पक् बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाई

(f) समर्रेखामा अपिादहरू। र्स खण््डको अनचु्रे्द (e) 
मा िणयान िररएको समर्रेखा अगभभािकमा लािू हँुदैन र्क्द 
अगभभािकलाई कारणले िदाया बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी दार्र 
िनयाबाट रोक्कएको ग्थर्ो भने -

1. र्सले बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीको आधारमा समस्र्ा समाधान 
िरेको र् भ्सने LEA द्ारा विगिष्ट िलर् प्रस्रु्गर्हरू; िा

2. LEA ले र्स भाि अ्सर्ियार् अगभभािकलाई प्रदान िनया 
आिश्र्क भएको अगभभािकबाट जानकाररीको रोक लिाउने।

र्पाईं र्ी मध्रे् कुन ैपगन पररन्स््थगर् उत्प्सन भएको 
विश्ास िनुया हु्सर् भने, र्पाईं र्सलाई प्रमान्णर् िनया र्र्ार 
हुन ुपर्या। र्स्र्ो भर्ो भ्सन ुमात्र पर्ायाप्त प्रमाण होइन। 
विद्ालर्ले सीगमर्र्ाको विधानलाई मदु्ाको रूपमा उठार्ो 
(जनु र्पाईंले आफ्नो उजरुरी सचूना िा प्रस्र्ािमा स्कूलको 
जिार्मा देख्नु हुने र्), सुनुवाइ अगधकारीले गनम्न मध्रे् एक 
िा बढरी िनया सक्र्न:्

1. र्पाईंले समर्मै सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुयाभएको 
कारण र्पाईंले क्कन विश्ास िनुयाभर्ो (प्रमाणकनो प्र्थिावका 
रूपमा उल्लेख िररएको र्; (“भाि र्, प्रमाणका प्रस्र्ािहरू“ 
हेनुयाहोस)्;

2. सनुिुाइमा, र्पाईंको बच्चाको कार्यारिममा कुन ैसमस्र्ा 
भएको ्थाहा ग्थर्ो िा ्थाहा हुन ुपनने ग्थर्ो र र्पाईं त्र्स 
पगर् दईु िषया गभत्र बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी दार्र िनया असर्ल 
हुनभुर्ो क्क भनेर र्पाईं र विद्ालर्बाट प्रमाण गलनुहोस ्

3. सनुिुाइमा, माग्थ सचूीबद्ध अपिादहरूको स्सदभयामा प्रमाण 
गलनहुोस ्(§300.511(f))।

सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंको अनरुोध समर्म ैग्थर्ो िा 
ग्थएन भनेर गनधायारण िनने र्न।् त्र्हाँ र्ीन सम्भाविर् 
पररणामहरू र्न:्

1. र्पाईंले धेरै क्ढलो सुनिुाइका लागि अनरुोध िनुयाभर्ो र 
र्पाईंको उजरुरी खारेज िररने र्। र्पाईंसँि राज्र् िा संघीर् 
अदालर्मा गनणयार् अपील िनने अगधकार र्।

2. र्पाईंले समर्मै सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुयाभर्ो र 
सनुिुाइ अिाक््ड बढ्ने र्।

3. र्पाईंले आफ्नो उजुररीका मदु्ाहरूको केहरी, र्र सबकैा 
लागि समर्म ैसनुिुाइका लागि अनरुोध िनुयाभएन। र्पाईंले 
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समर्म ैउठाउनभुएको मदु्ाहरूमा सनुुिाइ अगघ बढ्ने र्। 
सनुिुाइ प्रक्रिर्ाको अ्सत्र्मा, र्पाईंसँि सनुिुाइ अगधकाररीको 
गनणयार्को कुन ैपगन पक्लाई राज्र् िा संघीर् अदालर्मा 
अवपल िनने अगधकार र् जसमा कुन मदु्ाहरू समर्म ैग्थए 
(िा ग्थएनन)्।

उपचारकनो थिकान

उपचारको ्थकानको अिधारणाको अगनिार्या रूपमा एक पक् 
राज्र् िा संघीर् अदालर्मा मदु्ा दार्र िनुया अगघ, पक्हले 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ प्रक्रिर्ाहरूमा जानु पर्या भ्सने हो। 
अकको िब्दमा, धेरै जसो उदाहरणहरूमा, र्पाईंले र्पाईंको 
गच्सर्ाको समाधान िनने प्रर्ास िनया आिश्र्क प्रक्रिर्ा 
प्रणाली प्रर्ोि िनया आिश्र्क हुने र्।पक्ले IDEA अ्सर्ियार् 
राहर् (उपचार िा समाधान) खोन्जरहेको र् भने उठाइएका 
दािीहरूका लागि IDEA ले एउटा पक्लाई प्रिासगनक 
उपार्हरू हटाउन आिश्र्क र्।

राज्र्को कानुन केहरी स्सदभयामा र्रक र्। PA संक्हर्ाको 
अध्र्ार् 15 ले भेदभाि दािीहरूका लागि, एक पक्ले 
पहँुच अस्िीकार िनने, समान व्र्िहार िा अपाङ्िर्ाको 
आधारमा भेदभाि सम्ब्सधी दािीहरू उठाउन बाँकी प्रक्रिर्ा 
प्रणाली प्रर्ोि िनया सक्र् र त्र्सपगर् (आिश्र्क भएमा) 
अदालर्मा जान सक्र्। अगभभािकलाई आिश्र्क प्रक्रिर्ा 
प्रणालीको सा्थ सरुु िनया आिश्र्क रै्न।

द्िु ट्टप

प्रक्रिर्ािर् सरुक्ा सचूना  
ODR कनो वेबसाइ्टमा उपलब्ध र्।
र्स िेब पषृ्ठमा अक््डर्ो संस्करण पगन 
उपलब्ध र्।

800-879-2301 मा बाँकी प्रक्रिया 
सनुवुाइ सम्बन्धी ववशषे भशक्ा 
काननू र तनयमहरूकनो समीक्ा िन्ष 

कन्सल््टलाइन ववशषेज्ञहरू पतन उपलब्ध छन;् 
TTY प्रयनोिकिा्षहरू:  
PA Relay 711.

https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/.
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चरण 3: ववद्यालय स्जल्लाहरू 
ववचार िनु्षहनोस’् 

र्पाईंको मागमला बझु्नकुो एक भाि स्कूलको मागमला बझु्न ु
हो। आरै्लाई र्ी प्रश्नहरू सोध्नुहोस:्

• क्िद्ालर्को अिस््था कस्र्ो र्? र्सको न्स््थगर् मेरो भ्सदा 
कसररी र्रक र्? क्कन?

• (र्पाईंलाई ्थाहा र्) सनुिुाइमा विद्ालर्ले कस्र्ा 
साक्ीहरू प्रस्र्ुर् िनने र्न?् गर्नीहरूले के भ्सने र्न?्

• (र्पाईंलाई ्थाहा र्) सनुिुाइमा विद्ालर्ले कुन 
कािजार्हरू (प्र्दश्षनीहरू) प्रर्ोि िनने र्? के र्ी 
कािजार्हरूले स्कूलले भनेको कुरालाई सम्थयान िर्या, 
िा मलेै के भ्सदैरु्?

• के काननूले मेरो हैगसर्र्लाई सम्थयान िर्या िा विद्ालर्को 
न्स््थगर्लाई?
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चरण 4: सुनुवाइ अधस्कारीकनो अधस्कार 
क्षेि्र

र्पाईंलाई र्पाईंको बच्चाको िैन्क्क कार्यारिम संि भएको 
समस्र्ा एक बाँकी प्रक्रिर्ा सुनुिाइ अगधकाररीले गनणयार् िनया 
सक्ने मुद्ा हो भ्सने कुरामा पगन गनन्चिर् हुन आिश्र्क 
र्। अकको िब्दमा भ्सनुपदाया, सुनुिाइ अगधकाररीसँि सु्सन 
र गनणयार् िनने अगधकार (क्ेत्रागधकार) र् भ्सने कुरा के 
र्पाईंको गच्सर्ा र्?

सुनुिाइ अगधकाररीको अन्ख्र्र्ारले सामा्सर्र्र्ा गनम्न बहृर् ्
िियाहरूलाई समेट्र्:

• कार्यारिम िा प्लेसमे्सटको उपर्ुक्तर्ा गनधायारण िददै;

• सेिाहरूका लागि बच्चालाई ठीकसँि पक्हचान िररएको 
र् क्क रै्न भनेर गनधायारण िददै;

• ट्र्ूिन प्रगर्पूगर्या र/िा क्गर्पूगर्या गिक्ा सेिा िा IEE 
जस्र्ा कुनै पगन राहर्को अ्डयार िनने िा अस्िीकार िनने।

र्पाईले आर्ैलाई सोध्नु पर्र् र्दग र्पाईको मुद्दा 
मा्थगको िगस्र्ृर् कोटगहरु मध्र्े एक मा पर्दर्। र्ी 
प्रि्नहरूको जिार् एक िकील िा अधस्वक्िा को सहर्ोि 
बगना िाह्रो हुन सक्र्। सुनुिाइ अधगकारीको अधगकार 
क्षेर््र र्राकगलो हुँदा, सुनुिाइ अधगकारीको र्पाईंको 
बच्चाको िगक्षाका सबै क्षेर््रहरूमा अधगकार क्षेर््र 
हुँदैन भन्ने कुरा बु्झ्न महर््र््िपूर्ण र्।

उदाहरणका लािग, कार्र्क्रम िा प्लेसमेन्टको उपर्ुक्र्र्ा 
नगर्धारण िर्न, सुनुिाइ अधगकारीहरूले IEP को सामि्री 
र दार्रा जस्र्ा धेरै िगिगष्ट प्रोि्रामेटगक मुद्दाहरूमा 
नगर्णर् िर्न सक्र्न्; बच्चाले पाउने उपचारको प्रकार; 
सम्बन्धगर् सेिाको रूपमा र्ार्ार्ार् आिि्र्क र् कग 
र्ैन, आदग। र्द्र्पग, सुनुिाइ अधगकारीले अभगभािक-
िगक्षक ि्र्क्र्गर््ि द्िन्द्िको सा्थ अभगभािकको 
सरोकारका बारेमा सुनुिाइ िर्न सकेन।

र्पाईंको िगि्लेषणमा सहर्ोि िर्न र्पाईलाई उपलब्ध 
सबै स्रोर्हरू प्रर्ोि िर्नुहोस्। अन्र्मा, र्पाईं बाँकी 

प्रक्रगर्ा सुनुिाइको लािग अनुरोधको सा्थ अिा्डग बढ्नु 
हुनाले र्पाईं मार््र एक ि्र्क्र्ग हुनु हुन्र् जसले नगर्णर् 
िर्न सक्नु हुन्र्।

चरण 5: कारण प्रक्रस्या सुनुवाइ 
प्रक्रस्याहरू बुझ्नुहनोस्

एक बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइ सुनुवाइ अगधकाररी समक् 
एक काननूी प्रक्रिर्ा हो। Pennsylvania मा, सनुिाई 
अगधकाररीहरू िक्कल हुन।् प्रत्रे्क सनुिुाइ अगधकाररीको 
वििेष गिक्ा काननू र सनुुिाइ प्रक्रिर्ाहरूमा व्र्ापक 
पृष्ठभूगम हु्सर्। सुनुिाइमा, र्पाईं र विद्ालर् (“पक्“) 
का रूपमा सँिै उल्लेख िररएको) प्रत्रे्कलाई र्पाईंको 
न्स््थगर्लाई सम्थयान िनने साक्ी र कािजार्हरू प्रस्र्रु् िनने 
अिसर क्दइ्सर्। कुन ैपगन अदालर्को कार्यािाहरी जस्र्,ै 
र्पाईंले आफ्नो मुद्ा प्रमान्णर् िनया आिश्र्क हुनेर्।

अतिरर्ति स्नोिहरू

हालको पेन््ससलभेगनर्ा सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूको सूची सधैं सुनुवाइ अगधकारी 
बायनोसकनो वेब पषृ्ठमा उपलब्ध छ। र्पाईं 
र विद्ालर्ले र्पाईंको सनुिाई अगधकाररी 
र्नोट िनया पाउँदैनन;् ODR ले गनष्पक् 
कार्याहरू िर्या।

https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-bios/
https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-bios/
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त्यसो गर्न, तपाईंले:

• र्पाईंको “उद्घा्टन बयान“ मार्या र् सुनिुाइ अगधकाररीलाई 
मदु्ाहरूको रूपरेखा क्दनहुोस;्

• सनुिुाइ अगधकाररीलाई प्रदियानीहरू प्रस्र्रु् िनुयाहोस ्जसले 
र्स विषर्मा र्पाईंको न्स््थगर् प्रमान्णर् िर्या;

• आफ्ना साक्ीहरू र विद्ालर्का  साक्ीहरू दिुलैाई प्रश्न 
िनुयाहोस;् र

• प्रार्ः स्िर्म:् लाई ििाहरी क्दन चाहनुहोस।् (दबु ै
अगभभािक संलग्न र्न ्र एउटै र्थ्र्हरूको ििाहरी क्दइरहेका 
र्न ्भने, साक्ी हुन र्पाईं मध्रे् एक र्ा्सनहुोस।्)

एक अदालर् ररपोटयार (िा ्थ्ेटननोग्ाफर) हरेक सनुिुाइमा 
उपन्स््थर् हु्सर्न,् भगनएको सब ैकुरालाई  “रेक्डयामा“ उर्ानुया 
हु्सर्। अदालर् ररपोटयारले उत्पादन िरेको कािजार्लाई 
ट्ान्सक्रिप््ट भगन्सर्। अगभभािक (िा गर्नीहरूको प्रगर्गनगध) 
लाई ट्ा्ससक्रिप्टको एउटा गनःिलु्क प्रगर्गलवप क्दइ्सर्। 
LEA हरू ट्ा्ससक्रिप्टको प्रगर्गलवपका लागि भकु्तानीका लागि 
न्जम्मेिार रह्सर्न।्

सनुिुाइमा हुने धेरैजसो कुरा अदालर्को ररपोटयारद्ारा 
उर्ाररनेर् (“ट्ा्ससरिाइब“)। कक्हलेकाहरंी, र््थावप, सनुिुाइ 
अगधकाररीले अदालर् ररपोटयारलाई “रेक्डयाबाट बाक्हर गनकाल्ने“ 
भ्सन ुहु्सर्। अदालर् ररपोटयारले र्लर्लहरू (जस्र् ै
समर्र्ागलकाबारे र्लर्लहरू) रेक्डया िनया आिश्र्क नहँुदा 
सनुिुाइ अगधकाररी रेक्डयाबाट बाक्हर जा्सर्न।् सनुिुाइ 
अगधकाररीले र्लर्लहरू रेक्डयामा र्न ्िा बाक्हर र्न ्भनी 
गनधायारण िर्या।

सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइमा प्रस्र्रु् भएका प्रमाणहरूमा 
काननू लािू िरेर आफ्नो गनणयार् लेख्र्न।् र्पाईं िा 
विद्ालर् िा दिुलेै सुनिुाइ अगधकाररीको गनणयार्लाई राज्र् 
िा संघीर् अदालर्मा अपील िनया सक्न ुहु्सर्। पनुरािेदन 
िनने िा कुन अदालर्मा अपील िनने भ्सने गनणयार् 
िनयाका लागि, सा्थ ैकुन ैपगन समर्सीमा र प्रक्रिर्ािर् 
आिश्र्कर्ाहरू पूरा िनयामा मद्र् िनयाका लागि र्पाईंले 

एक अगधिक्तासँि परामिया िनया गसर्ाररस िरर्सर्। सनुिुाइ 
अगधकाररीले सनुुिाइ अगधकाररीको गनणयार् पठाउँदा 
र्पाईंलाई अपीलको जानकाररी क्दने र्न।्

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइहरू बारे ्थप जा्सन र्पाईंले केहरी 
िा सब ैगनम्न स्ोर्हरू विचार िनया सक्न ुहु्सर्:

अतिरर्ति स्नोिहरू

सामान्यिया लािू हुने पूव्ष सुनुवाइ 
तन्ददेशनहरूकनो समीक्ा िनुयाहोस।्

ODR कनो पाररवाररक स्नोि पु्थिकालयकनो - 
कारण प्रक्रिया पषृ्ठ समीक्ा िनुयाहोस।् 

प्रक्रियात्मक सुरक्ा सूचना रे्रर पढ्नुहोस ्
र “प्रक्रिर्ात्मक सरुक्ा सूचना - सामा्सर् 
जानकाररी“ मा ODR को गभक््डर्ो हेनुयाहोस।्

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाईका विगभ्सन पक्हरूमा 
ODR का भिडडयनोहरू हेनुयाहोस।्

800-879-2301 मा बाँकी 
प्रक्रिया सुनवुाइका बारेमा 
सामान्य जानकारीका लागि 

कन्सल््टलाइनलाई कल िनु्षहनोस;् TTY 
प्रयनोिकिा्षहरू: PA ररले 711.

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
https://odr-pa.org/parent-resources/parent-resource-library/due-process/.
https://odr-pa.org/parent-resources/parent-resource-library/due-process/.
https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/
https://odr-pa.org/due-process/procedures/
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चेक इन ि्ददै

र्पाईंको बच्चाका बारेमा जानकाररी सङ्कलन िररर्ो।

र्पाईंको वििेष सरोकारका बारेमा काननूले के भ्सर् भनेर जा्सनुभर्ो।

र्स वबषर्मा विद्ालर्को धारणा के र् भनी गनधायारण िररर्ो।

सनुिुाइ अगधकाररीसँि र्पाईंको सरोकारको अगधकार के्त्र र् क्क रै्न भनेर विचार िनुयाभर्ो।

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ बारे केहरी आधारभरू् जानकाररी गलनुभर्ो।

र्पाईंले अब गनम्न कुराहरू िनुयाभर्ो:

अकको खण््डले र्पाईंलाई सनुिुाइका बारेमा विस्र्रृ् जानकाररी क्दने र्, जसमा एउटा अनरुोध 
कसररी िनने समेर् समािेि र्।
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र्स खण््डले आिश्र्क प्रक्रिर्ा प्रक्रिर्ाहरूमा विस्र्रृ् 
जानकाररी प्रदान िर्या।

सनुिुाइको सामा्सर् गसंहािलोकनबाट सरुु िददै र 
त्र्सपगर् बाँकी प्रक्रिर्ाको अनुरोधमा सददै, र्ो खण््डले 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ प्रक्रिर्ाहरूमा चरणिर् माियादियान 
प्रदान िर्या।

र्द्वप आपवत् र प्रस्र्ािहरू बाँकी प्रक्रिर्ा प्रक्रिर्ाहरूको 
भाि हुन,् गर्नीहरूलाई अलि-अलि खण््डहरूमा 
सम्बोधन िरर्सर्: भाि चार (आपवत्हरू) र भाि 
पाँच (प्रस्र्ािहरू)।

िाि िीन

बाँकीप्रक्रिया चरणहरू
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एक बाँकी प्रक्रियामा प्रतितनगधत्व 
सुनुवाइ शीघ्र सुनुवाइहरू

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा र्पाईं र र्पाईंको बच्चाको 
प्रगर्गनगधत्ि कसले िनने भ्सने गनणयार् िदाया र्पाईसँि 
दईु विकल्पहरू र्न:्

 1. र्पाईंले सनुिुाइमा आरू्लाई प्रगर्गनगधत्ि िनने र्नझौट 
िनया सक्न ुहु्सर्। जब आमाबाबलेु काननुी सल्लाह वबना 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाईमा भाि गलनहुु्सर्, र्सलाई “प्रदगियार् 
प्रनो से“ भगन्सर्।

 2. र्पाईं आफ्नो प्रगर्गनगधत्ि िनया एक िक्कल प्रर्ोि िनने 
गनणयार् िनया सक्न ुहु्सर्। र्पाईंले िक्कल प्रर्ोि िनने र्नझौट 
िनुयाभर्ो भने, र्पाईं िक्कलको लािर्का लागि न्जम्मेिार 
हुनहुुनेर्। र्पाईं सनुुिाईमा विजर्ी हुनभुर्ो भने, र्पाईंले 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाई समाप्त भएपगर् अदालर्मा र्पाईंको 
िक्कलको िलु्क क्र्र्ाया िनया खोज्न सक्नु हु्सर्।

र्पाईंलाई वििेष गिक्ाको के्त्रमा वििेष ज्ञान िा र्ागलम 
भएका व्र्वक्त, जस्र्ै अगधिक्ताले सा्थ क्दन र सल्लाह 
क्दन सक्न ुहु्सर्। र््थावप, एक अगधिक्ताले एक अगधिक्ता 
नभएसम्म सनुिुाइमा र्पाईंको प्रगर्गनगधत्ि िनया सक्दैन 
भ्सने र्ो नोट िनया महत्तिपूणया र्।

विद्ालर्को कुन ैपगन प्रिासक िा सनुिुाइमा उपन्स््थर् 
अ्सर् कमयाचाररीहरू सक्हर् एक िक्कलद्ारा प्रगर्गनगधत्ि 
हुनु पर्या।

द्िु सुनुवाइ

एक वििेष प्रकारको सनुिुाइ हो जसका बारेमा र्पाईंलाई 
सचेर् हुन ुपर्या गर्टो सुनिुाइ। द्िु सुनुवाइहरू वििेष गिक्ा 
सनुिुाइहरू हुन ्जनु धेरै र्ोटो समर्रेखा गभत्र, उजरुरी/
सनुिाई अनुरोध दान्खल िननेदेन्ख सनुुिाइ अगधकाररीको 
गनणयार् पूरा िनयासम्म हु्सर्।.

र्हाँ द्रु् सनुिुाइका उदाहरणहरू र्न:्

अनुशासनका मुद््दाहरू

एक अगभभािकले र्ी पररन्स््थगर्हरू समाधान िनयाका लागि 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको अनरुोध िर्या:

• बच्चाले कुन ैन कुन ैरूपमा दवु्र्यािहार िरेको र्। 
विद्ालर्ले र्स दवु्र्यािहारका लागि बच्चालाई अनुिासन 
क्दन चाह्सर्। अनिुासनात्मक कारबाहरीले बच्चाको िैन्क्क 
गनरु्वक्तमा पररिर्यान ल्र्ाउने र्, जसको अ्थया बच्चालाई 
विद्ालर्बाट कुन ैएकका लागि बक्हष्कृर् िररने र्: लिार्ार 
10 भ्सदा बढरी िैन्क्क क्दनहरू; एक विद्ालर् िषयामा 15 
भ्सदा बढरी कुल िैन्क्क क्दनहरू; िा कूल 10 भ्सदा बढरी 
िैन्क्क क्दनहरू जसले एक विद्ालर् िषयामा हटाउने ढाँचा 
बनाउँर्। आमाबाबकुो विश्ास र् क्क बच्चाको व्र्िहार 
आफ्नो असक्मर्ाको एक अगभव्र्वक्त ग्थर्ो र बच्चा कुन ै
पगन अ्सर् विद्ा्थती जस्रै् अनुिागसर् हुन ुहँुदैन; विद्ालर् 
असहमर् र् र बच्चा अ्सर् विद्ा्थतीहरू जस्र् ैअनिुागसर् 
भएको चाह्सर्।

• अगभभािक अन्िररम वदैकस्ल्पक शदैक्क्क तनयुस््ति (45 क्दन 
भ्सदा बढरीको) सँि असहमर् हुन ुहु्सर्।

• विद्ालर्/िैन्क्क प्रदार्कले बच्चाको हालको िैन्क्क 
गनरु्वक्तमा रहनु खर्रनाक र् भनी स््थावपर् िनया सनुिुाइका 
लागि अनरुोध िर्या।
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बच्ामा बौद्धिक अपाङ्िता छ (परिले 
“माननसक मंदता“ भनेर धिननन्छ), 
विद्ालर्बाट िटाउनु भनेको िैनक्क 

ननर्ुगतिमा पररितयान िो।

अन्य सबै बालबानलकािरूका लागि, र्ी 
सुरक्ािरू लािू हुुँदैनन् िटाउने अिधध 10 

लिातार विद्ालर् ददनिरू भन्ा कम, एक 
विद्ालर् िर्यामा 15 कुल विद्ालर् ददनिरू 

भन्ा कम िा जिाुँ िटाउने ढाुँिा िठन 
िररएको छैन।

वव्थिाररि ववद्यालय वष्ष सेवा (ESY)

एक अगभभािकले र्ी पररन्स््थगर्हरू समाधान िनयाका लागि 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको अनरुोध िर्या:

• बच्चा वव्थिाररि ववद्यालय वष्ष सेिाहरूका लागि र्ोग्र् 
रै्न भ्सने विद्ालर्को गनणयार्सिँ अगभभािक असहमर् र्न।्

• बच्चालाई प्रदान िररने ESY सेिाहरूको वििेष प्रकारको 
विद्ालर्को गनधायारणसँि अगभभािक असहमर् र्न।्

द्िु ट्टप

पक्हरू चाँ्डो सनुिुाइ होस ्भ्सने चाहनाले मात्र 
मदु्ालाई गर्टो टुङ्ग्र्ाउने मागनँदैन। अ्सर् 
िब्दहरूमा, “गर्टो“ को सामा्सर् पररभाषा 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइहरूमा लािू हँुदैन। द्रु् 
सनुिुाई अनिुासन र ESY मागमलाहरूका लागि 
मात्र हो। भाि र्ीन, चरण 8 हेनुयाहोस:् द्रु् 
IDEA अनिुासन मागमलाहरू र भाि र्ीन, 
चरण 8: समर्रेखाका लागि IDEA विस्र्ाररर् 
विद्ालर् िषयाका केसहरू द्रु् िररर्ो।
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सुनुवाइका लागि ियारी

प्र्दश्षनीहरू गचन्ह लिाउनुहनोस ् प्र्दश्षनीहरू प्रतिभलवप िनु्षहनोस ्
तनवे्दन अनुरनोध िनु्षहनोस ्

(आवश्यक िएमा)

संयु्ति प्र्दश्षनीहरू तनधा्षरण ववद्यालयका साक्ीहरू वा 
प्र्दश्षनीहरू समीक्ा

सुनुवाइका लागि प्र्दश्षनीहरू 
व्यवस््थथिि िनु्षहनोस ्

बाँकी प्रक्रिया प्रक्रियाहरू

ODR र ववद्यालयमा उजुरी 
पठाउनुहनोस ्

ODR बा्ट जानकारी समीक्ा 
िनु्षहनोस ्

बाँकी प्रक्रिया उजुरी पूरा 
िनु्षहनोस ्

उजुरीमा कुनदै पतन पया्षप्ि 
चुनौिीहरूकनो जवाफ ट्दनुहनोस ्

समाधान बदैठक 
आवश्यकिाहरूसँि भमल्नुहनोस ्

उजुरीमा कुनदै पतन पया्षप्ि 
चुनौिीहरूकनो जवाफ ट्दनुहनोस ्

समयरेखा र तनण्षयकनो 
अस्न्िम भमति बुझ्नुहनोस ्

ववद्यालयमा प्रमाण र साक्ीहरू 
खुलासा िनु्षहनोस ्

सुनुवाइ अगधकारी पूव्ष सुनुवाइ 
तन्ददेशनहरूसँि पररगचि हुनुहनोस ्

र्हाँ एक फ्लोचाटया र् जसले प्रक्रिर्ाको प्रत्रे्क चरणलाई सचूीबद्ध िर्या। प्रत्रे्क चरणलाई र्ल पूणया रूपमा व्र्ाख्र्ा िररने र्।
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द्िु ट्टप

वििेष गिक्ा ब्र्ूरोसँि “DOC उजरुरी“ भगनने 
रु्ट्टै “उजरुरी“ प्रक्रिर्ा पगन र्। “भाि 
एक, वििेष गिक्ा वििादहरू समाधान िनने 
र्ररकाहरू“ अ्सर्ियार् “उजरुरी र्ाइल िनुयाहोस ्
PA गिक्ा विभाि...“ खण््ड हेनुयाहोस।्

चरण 1: बाँकी प्रक्रिया उजुरी पूरा 
िनु्षहनोस ् 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनुरोध िनया, र्पाईंले पक्हले र्ा र्:

• ODR को बाँकी प्रक्रिया वेब पषृ्ठमा कािजार् (“उक्त 
प्रक्रिर्ा उजरुरी“ िा “उजरुरी“) भनुयाहोस,् िा

• बाँकी प्रक्रिया उजुरी सूचनामा सब ैआिश्र्क जानकाररी 
राख्नहुोस ्(जस्र्,ै पत्र िा इमेल)।

िुनासो एउटा महत्तिपूणया कािजार् हो जनु:

• र्पाईंको सरोकारको विद्ालर्लाई औपचाररक सूचना 
हो; र

• र्पाईंको सरोकारको विद्ालर्लाई औपचाररक सूचना  
हो; र

वा्थिववक बाँकी प्रक्रिया उजुरी फारम 
आवश्यक छदैन िर िपाईं सबदै आवश्यक 
जानकारी समावेश ि्ददै हुन ुहुन्छ िनेर 
सतुनस्श्चि िन्ष मद््दिका लागि उपलब्ध छ। 
िपाईं फारम िनु्षकनो सट््टा पत्र वा इमेल 
लेख्न धेरदै सहज हुन ुहुन्छ िने, िपाईं त्यसनो 
िन्ष स्तन ुहुन्छ। िपाईंले फारममा सनोगधएकनो 
सबदै आवश्यक जानकारी समावेश िनु्ष हुन्छ 
िनेर केवल तनस्श्चि हुनहुनोस।्

अतिरर्ति स्नोिहरू 

खाली प्रक्रिया उजुरी फारम पहँुच िनुयाहोस।्

एउटा नमनूा बाँकीप्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना 
पररभशष््ट A मा र्।

प्रक्रियािि सुरक्ा सूचना ODR को 
िेबसाइटमा उपलब्ध र्। अक््डर्ो संस्करण 
पगन र्ो िेब पषृ्ठमा र्।

https://odr-pa.org/due-process/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Due-Process-Request-Form.pdf
https://odr-pa.org/parent-resources/procedural-safeguards-notice/
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उजरुरीमा कुन-कुन जानकाररी समािेि िनुयापर्या भ्सने 
सम्ब्सधमा काननू एकदम ैविगिष्ट र्। 
िुनासो र्ारम (िा पत्र िा इमेल) मा समािेि हुन ुपर्या:

1. बच्चाकनो पूरा नाम: नाम, मध्य र थिर।

2. बच्चा ब्थने ठेिाना।

• र्पाईं अकको व्र्वक्तसँि क्हरासर् सा्झा िनुया हु्सर् 
भने, र्पाईंको बच्चाका लागि प्रा्थगमक गनिास 
सचूीबद्ध िनुयाहोस।् र्पाईं कुन ैपगन गनिास समस्र्ाहरू 
व्र्ाख्र्ा िनया महत्तिपूणया र् भ्सने विश्ास िनुयाहु्सर् 
भने, र्पाईं सनुिुाइका लागि र्पाईंको अनुरोधमा त्र्सो 
िनया सक्न ुहु्सर्।

3. बच्चाले पढेकनो ववद्यालयकनो नाम। ववद्यालय स्जल्ला 
(LEA िनेर गचतनन्छ) र िपाईंकनो बच्चाकनो ववद्यालय 
िवनकनो वा्थिववक नाम ्दबुदै समावेश िनु्षहनोस।्

• वििेष िररी ठूला विद्ालर् न्जल्लाहरूमा, धेरै 
प्रा्थगमक, मध्र् र उच्च विद्ालर्हरू भएका, र्पाईंको 
बच्चाको विद्ालर् भिन पक्हचान िनया महत्तिपूणया र्:

• उ्दाहरण: “मेरो बच्चा अमेररकाको विद्ालर् 
न्जल्ला गभत्र ह्ागमल्टन इगलमे्सटररी विद्ालर्मा 
पढ्र्।“

• र्पाईंको असहमगर् र्पाईंको बच्चा हाल विद्ालर् 
जाने विद्ालर् न्जल्ला बाहेक अ्सर् विद्ालर् 
न्जल्लासँि र् भने, बाँकी प्रक्रिर्ा सुनिुाइमा संलग्न 
हुने विद्ालर्को नाम सचूीबद्ध िनुयाहोस।्

• उ्दाहरण: “मेरो बच्चा हाल अमेररकन एके्ेडमीमा 
पढ्र्, र्र मेरो िनुासो USA विद्ालर् न्जल्ला 
विरुद्ध र्।“

4. सम्पक्ष  जानकारी 
ODR र सनुिुाइ अगधकाररी दिुसैँि र्पाईंसँि सम्पकया मा 
रहन भरपदको सम्पकया  टेगलर्ोन नम्बर र र्पाईंसँि र् 
भने र्पाईंको इमेल ठेिाना हुन ुआिश्र्क र्। सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई र बाट अगधकांि पत्राचार इमेल मार्या र् 
पठाइ्सर्; र्पाईंसँि इमेल रै्न भने, पत्राचार US मेल द्ारा 
पठाइनेर् र्र र्पाईंलाई पुग्न धेरै समर् लाग्ने र्।

5. सम्थयासँि सम्बस्न्धि िथ्यहरू सटहि सम्थयाकनो 
प्रकृतिकनो वववरण।

•र्पाईंको उजुररीको सूचनामा र्पाईंको बच्चाले तनः 
शुल्क उपयु्ति साव्षजतनक भशक्ा वा FAPE प्राप्त 
िरेन भनेर भ्सन ुपर्ायाप्त रै्न। र्सले न र् विद्ालर् 
िा सनुुिाइ अगधकाररीलाई र्पाईंको गच्सर्ा के हो 
भ्सने कुरा बर्ाउदैन। र्पाईं आफ्नो बच्चाले FAPE 
प्राप्त िरेन भ्सन सक्न ुहु्सर् र्र र्पाईंको बच्चाले 
FAPE प्राप्त निरेको कारण र्पाईं विश्ास िनुया हु्सर् 
भनेर देखाउनका लागि वििेष र्थ्र्हरू क्दनुहोस।् 
र्पाईं आफ्नो बच्चा विरुद्ध भेदभाि भएको विश्ास 
िनुया हु्सर् भने, र्पाईंलाई र्ो विश्ास िनयाका लागि 
वििेष र्थ्र्हरू क्दनुहोस।् र्पाईंको समस्र्ा जेसकैु भए 
पगन, र्पाईंले पर्ायाप्त जानकाररी प्रदान िनया आिश्र्क 
र् र्ाक्क विद्ालर् र सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंका 
सरोकारहरू पणूया रूपमा बझु्न सकून।्

6. सम्थयाका लागि िपाईंकनो प्र्थिाववि 
समाधान (र्पाईं उजुररी भनने समर्मा सम्भाविर् समाधान 
्थाहा र् भने)।

ववद्यालयले िपाईंकनो गचन्िा बुझ्न सकनोस ्
िनेर िपाईंकनो िुनासनोमा पया्षप्ि जानकारी 

समावेश हुनु अत्यन्ि महत्तवपूण्ष छ।
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विद्ालर्सँि र्पाईबाट पर्ायाप्त जानकाररी रै्न भने, र्सले 
अपर्ायाप्त भएको िुनासोलाई चुनझौर्ी क्दन सक्र्। पर्ायाप्त 
जानकाररी उपलब्ध िराइएन भने सुनुिाइ अगधकाररीले 
सुनुिाइका लागि र्पाईंको अनुरोध खारेज िनया 
सक्र्। सम्भि भएसम्म विगिष्ट हुनुहोस,् उपचार (िा 
नगर्जा) सक्हर् जुन र्पाईं हुन चाहानु हु्सर्। पर्ायाप्तर्ा 
चुनझौर्ीहरूका बारेमा ्थप जानकाररी भाि र्ीन, चरण 4 मा 
पाउन सक्क्सर्।

सनुवुाइ अगधकारीले उजरुीमा पटहचान 
िररएका मदु््दाहरूमा मात्र तनण्षय िन्ष 
स्तछन।् िपाईंले सुनवुाइ अगधकारी समक् 
ल्याउन चाहेका सबदै मदु््दा र सरनोकारहरू 
िपाईंले उजुरीमा समावेश िनु्षिएकनो छ िनी 
सतुनस्श्चि िनु्षहनोस।् यट्द िपाईंले पतछ पतिा 
लिाउनिुयनो क्क िपाईंले केटह समावेश िन्ष 
बबस्षनिुयनो िने, सनुवुाई अगधकारीलाई थिाहा 
ट्दनहुनोस ्। िपाईंलाई िी मदु््दाहरू समावेश 
िएकनो अकयो उजरुी फाइल िन्ष अनमुति 
ट्दइन्छ र िी मदु््दाहरू सनुवुाइ अगधकारीले 
पतन तनण्षय िन्ष स्तछन।् अकयोिफ्ष , सनुवुाइ 
अगधकारीले िपाईंलाई धेरदै टढलनो िइसकेकनो 
बिाउन स्तछ। कुनदै पतन टढलाइबा्ट बच्नका 
लागि पटहलनो िनुासनोमा सबदै कुरा समावेश 
िनु्ष सधैं उतिम हुन्छ।

चरण 2: बाँकी प्रक्रिया उजुरी पठाउँ्ददै
एकपटक र्पाईंले कािजी उजरुरी र्ारम िा र्पाईंको पत्र/
इमेल परूा िरेपगर्, र्पाईंले र्ो िनुया पर्या:

• विद्ालर्मा आफ्नो िुनासोको प्रगर्गलवप पठाउनुहोस ्िा 
इमेल िनुयाहोस ्र (एकै समर्मा),

• ODR मा एउटा प्रगर्गलवप र्हाँ पठाउनहुोस:्

Office for Dispute Resolution 
(वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्)  
6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764

• िा, र्पाईंसँि स्क्र्ानरको पहँुच र् भने, र्ारमको 
प्रगर्गलवप ODR मा इमेल िनुयाहोस:् odr@odr-pa.org

र्पाईंले अनलाइन उजरुरी र्ारम परूा िनुयाभर्ो भने:

• आफ्नो िुनासोको प्रगर्गलवप विद्ालर्मा पठाउनुहोस;् र्ो 
कुन ैपगन द्ारा िनया सक्क्सर्:

• र्पाईंले ODR बाट प्राप्त िनुयाभएको इमेल पवुष्टकरण 
वप्र्सट िररी विद्ालर्मा पठाउनुहोस,् िा

• विद्ालर्मा पुवष्टकरण इमेल र्िाया्डया िददै।

mailto:odr@odr-pa.org
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अतिरर्ति स्नोिहरू
उजुररी कसररी इमेल िनने भ्सने बारे गनदनेिन 
ODR कनो बाँकी प्रक्रिया पषृ्ठमा रे्ला 
परेको र्।

िपाईंले आफ्ननो बाँकीप्रक्रिया अनुरनोधकनो 
प्रतिभलवप ODR र िपाईंकनो ववद्यालय 
्दवुदैलाई पठाउनु हुन्छ िन्ने आवश्यक 
छ। िपाईंले आफ्ननो उजुरीकनो प्रतिभलवप 

ववद्यालयलाई उपलब्ध िराउनुिएन िने, 
समाधान प्रक्रिया र बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइकनो 

समयसीमामा टढलाइ हुन स्तछ।

चरण 3: ODR बा्ट जानकारी 
समीक्ा िनु्षहनोस ्
र्पाईंले विद्ालर् र ODR मा आफ्नो बाँकी प्रक्रिर्ा उजुररी 
पठाउनुभएपगर्, ODR ले र्पाईंलाई गनम्न जानकाररी 
पठाउने र्:

• ODR केस प्रब्सधकबाट एउटा पत्र िा इमेल जसमा 
सनुिुाइ अगधकाररीको नाम र सम्पकया  जानकाररी र पक्हलो 
सनुिुाइका लागि गमगर् र समर् सचूीबद्ध िररएको 
सुनुवाइकनो सूचना समािेि र्।

• अगर्ररक्त स्ोर् र जानकाररी प्रदान िनया सक्ने 
पूरक सामग्ी।

• र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीबाट टेगलर्ोन कल, पत्र, इमेल 
िा इमेल संलग्नमा पगन जानकाररी प्राप्त िनुयाहुने र्। सनुिुाइ 
अगधकाररीले पिूयासनुाई गनदनेिन, समर्रेखा र समर्सीमा 
र आरू्लाई प्रगर्गनगधत्ि िनने अगभभािकहरूलाई अ्सर् 
जानकाररीहरू प्रदान िनने र्न।्

र्पाईं एक अगधिक्ताद्ारा प्रगर्गनगधत्ि िनुया हु्सर् भने, 
सनुिुाई अगधकाररीले र्पाईंको प्रगर्गनगधको रूपमा र्पाईंको 
अगधिक्तालाई जानकाररी पठाउने र्।

िपाईंसँि जानकारीका बारेमा प्रश्नहरू छन ्
िने, िपाईं िपाईंकनो मामलामा िनोक्कएकनो 
ODR केस प्रबन्धकलाई सम्पक्ष  िन्ष स्तन ु
हुन्छ। सनुवुाइ अगधकारीले मदु््दाका सबदै 
पक्हरू (िाभलका, प्र्थिाव, आट्द) तनण्षय 
ि्दा्ष, ODR केस प्रबन्धक िपाईंसँि प्रक्रियाका 
बारेमा हुन स्तने सामान्य प्रश्नहरूकनो जवाफ 
ट्दन उपलब्ध छन।्

https://odr-pa.org/due-process/


वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  40

चरण 4: उजुरीमा कुनदै पतन पया्षप्ि 
चुनौिीहरूकनो जवाफ ट्दनुहनोस ्

र्पाईंले विद्ालर् र ODR मा उजरुरी दर्ाया िरेपगर्, 
विद्ालर्ले सनुिुाइ अगधकाररीलाई सम्पकया  िनया र र्पाईंले 
र्सको पर्ायाप्तर्ालाई चुनझौर्ी क्दन (“पया्षप्ििा चुनौिी“ 
भगन्सर्). लाई उजरुरी प्राप्त िरेको गमगर्देन्ख 15 क्र्ाले्स्डर 
क्दनहरू र्न।् र्पाईंले र्पाईंको सरोकार के हो भनेर 
विद्ालर्का लागि र्पाईंको बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीमा पर्ायाप्त 
जानकाररी प्रदान िनुयाभएको रै्न भ्सने विश्ास िर्या भने 
विद्ालर्ले मात्र पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ी र्ाइल िनने र्।

र्सैले विद्ालर्ले पर्ायाप्त चुनझौर्ी र्ाइल िनने सम्भािनालाई 
कम िनयाका लागि र्पाईंको उजुररीलाई सकेसम्म धेरै 
जानकाररीको सूची बनाउनु धेरै महत्तिपूणया र्।

सनुिुाइ अगधकाररीले पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ी प्राप्त िरेको 5 
क्र्ाले्स्डर क्दन गभत्र उजरुरीले काननुी आिश्र्कर्ाहरू पूरा 
िर्या क्क िददैन भ्सने गनणयार् िनुया पर्या। सनुिुाइ अगधकाररीले 
त्र्ो गनणयार्को गलन्खर् रूपमा पक्हरूलाई सगूचर् िनुया पर्या।

द्िु ट्टप

विद्ालर्ले बाँकी प्रक्रिर्ा लागि र्ाइल 
िर्या भने, र्पाईंसँि विद्ालर्को उजरुरीको 
पर्ायाप्तर्ालाई चनुझौर्ी क्दने अगधकार 
र्। र्पाईं पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ी र्ाइल िनने 
व्र्वक्त हुन ुहु्सर् भने उहरी प्रक्रिर्ाहरू 
लािू हुने र्न।्

सनुिुाई अगधकाररी (HO) पर्ायाप्तर्ामा गनर्म:

1. HO ले र्पाईंको उजरुरी पर्ायाप्त र् भनेर गनधायारण िनने र् - 
जसको अ्थया र्पाईंले काननुी रूपमा आिश्र्क पनने सब ैकुरा 
उपलब्ध िराउनभुर्ो।

• HO ले दक्र्ा चनुझौर्ीलाई खारेज िनने र्।

• बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाई अिाक््ड बढ्ने र्।

िा

2. HO ले र्पाईंको उजरुरीले काननूद्ारा आिश्र्क सबै 
जानकाररी प्रदान िरेको रै्न भनेर गनधायारण िनने र्न,्

• HO ले र्पाईंलाई एक गनन्चिर् समर् सीमा गभत्र 
रु्टेको जानकाररी प्रदान िनने मझौका क्दने र्न।्

िा

• र्पाईंलाई र्पाईंको उजुररीमा समस्र्ाहरू समाधान 
िनने मझौका क्दइ्सर् भनेर विद्ालर्ले गलन्खर् रूपमा 
सहमर् हुन सक्र्।

पया्षप्ििा चुनौिीकनो बारेमा सुनवुाइ 
अगधकारीकनो तनण्षयले िपाईंलाई िपाईंकनो 
उजरुीमा के हराइरहेकनो छ िन्ने बारेमा राम्नो 
ववचार ट्दने छन।् ववद्यालयले सम्थया बुझ्न 
सकून ्िनेर िपाईंले आफ्ननो सम्थया(हरू) 
्थपष््ट रूपमा पटहचान िनु्षिएकनो छ िनी 
सतुनस्श्चि िनु्षहनोस।् उजरुी सही िररकाले 
परूा निएसम्म बाँकी प्रक्रिया सुनवुाई अिाडड 
बढ्ने छदैन।
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• र्पाईंले पररमान्जयार् उजरुरी विद्ालर्मा 
पठाउनहुोस ्जसको प्रगर्गलवप HO लाई 
पठाउनहुोस ्भनेर HO ले सामा्सर्र्र्ा अनरुोध 
िर्यान।्

• HO ले पक्हरूलाई समर्रेखा र गनणयार् 
गमगर्हरू (भाि र्ीन, चरण 8 हेनुयाहोस)् कसररी 
प्रभाविर् भएको र् भनी जानकाररी क्दने र्न।्

• संिोधनमा सहमर् भएको बदलामा, 
विद्ालर्लाई बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ जाररी राखु्न 
अगघ समस्र्ाहरू समाधान िनने प्रर्ासमा 
र्पाईंसँि भेट्ने अिसर क्दइ्सर्।

िा

• उजरुरीमा धेरै त्रकु्टहरू र्न ्भनी खारेज िररन ुपर्या 
भनी HO ले गनधायारण िनने र्न।्

• सनुिुाइका लागि र्पाईंको अनुरोध अस्िीकार 
िररएको र्।

• र्पाईंले उजरुरी परूा िरेर र विद्ालर् र ODR मा 
पठाएर रे्रर सरुु िनुया पर्या (र्ो दलुयाभ अिस््थामा 
हु्सर्)।

चरण 5: िपाईंका िुनासनोका लागि 
ववद्यालयकनो जवाफकनो समीक्ा िनु्षहनोस ्
एकचोक्ट पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ी (कुन ैर्) गनणयार् िरेपगर्, 
विद्ालर्ले र्पाईंको उजुररीको “उत्र“ र्ाइल िनने र् र्सले 
पक्हले पूव्ष भलखखि सूचना/गसर्ाररस िररएको िनै्क्क 
गनरु्वक्तको सचूना (NOREP) जाररी िरेको रै्न। विद्ालर्को 
प्रगर्क्रिर्ाले गनम्न समािेि िनने र्:

• बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीमा उठाइएको कारबाहरी िनया विद्ालर्ले 
क्कन प्रस्र्ाि िर्को िा अस्िीकार िर्को भ्सने कुराको 
स्पष्टीकरण;

• IEP टोलीले विचार िरेको अ्सर् विकल्पहरूको वििरण 
र र्ी विकल्पहरू क्कन अस्िीकार िररर्ो;

• प्रत्रे्क मलू्र्ाङ्कन प्रक्रिर्ाको वििरण, मूल्र्ाङ्कन, रेक्डया 
िा प्रस्र्ाविर् िा अस्िीकार, कार्याका लागि आधारको रूपमा 
प्रर्ोि िररएको विद्ालर्को ररपोटया; र

• विद्ालर्को प्रस्र्ाविर् िा अस्िीकार िररएको, कार्यासँि 
सम्बन््सधर् अ्सर् कारकहरूको वििरण।
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द्िु ट्टप

र्क्द विद्ालर्ले उजरुरी दार्र िरेको र् भने, 
र्पाईंले उजरुरी प्राप्त िरेको 10 क्र्ाले्स्डर 
क्दन गभत्र जिार् र्ाइल िनुया पर्या। र्पाईंको 
प्रगर्क्रिर्ाले वििेष िररी बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीमा 
उठाइएका मदु्ाहरूलाई सम्बोधन िनुया पर्या।

र्िाुँ जिाफ फाइल िनयाका लागि ननम्न 
आिश्यकतािरू छन्:

• जिार् र्ाइल िदाया पालना िनया कुन ैर्ारमहरू रै्नन।् 
पत्र/इमेल प्रगर्क्रिर्ा ठीक र्।

• जिार् दान्खल िनने पक्ले उजुररीको प्रगर्गलवप प्राप्त 
िरेको 10 पात्रो क्दन गभत्र गलन्खर् रूपमा त्र्सो िनुया पर्या।

• जिार्मा, विद्ालर्ले (िा र्पाईंले, विद्ालर्ले उजरुरी 
सचूना दर्ाया िरार्ो भने) आफ्नो न्स््थगर् बर्ाउनु पर्या। 
अकको िब्दमा, जिार्ले उजुररीको जानकाररीलाई सम्बोधन 
िनुया पर्या।

• उ्दाहरण: र्क्द र्पाईंको उजरुरीले र्पाईं आफ्नो 
बच्चाले FAPE प्राप्त िरेको रै्न भ्सने विश्ास िर्या 
भने, विद्ालर्को जिार्ले र्पाईंको बच्चाले िास्र्िमा 
FAPE प्राप्त िरेको कुरा क्कन विश्ास िर्या भनेर संकेर् 
िर्या।

• उ्दाहरण: विद्ालर्ले र्पाईंको बच्चाको मूल्र्ाङ्कन 
ठीकसँि भएको देखाउनका लागि सनुिुाइको अनरुोध 
िर्या भने, र्पाईंको जिार्मा, र्पाईंले र्ो उपर्कु्त 
मलू्र्ाङ्कन नभएको विश्ास िनुयाको कारणहरू संकेर् 
िनुया पर्या।

 • जिार् सनुिुाइ अगधकाररी र अ्सर् पक्लाई पठाउनु पर्या। 
एक प्रगर्गलवप ODR मा पगन पठाउनु पर्या।

िपाईंकनो िुनासनोप्रति ववद्यालयकनो जवाफ 
ध्यानपूव्षक पढ्नहुनोस।् जवाफले िपाईंलाई 
िपाईंकनो उजरुीकनो सचूनामा जानकारीका 
बारेमा ववद्यालयकनो स््थथिति (वा ववश्वास) 
बझु्न मद््दि िनदे छ। यसले िपाईंलाई 
िपाईंकनो बच्चाका अव्थथिाबारे ववद्यालयकनो 
दृस्ष््टकनोण िपाईंकनो िन््दा कसरी फरक  
छ र ववद्यालयले बाँकी प्रक्रिया सुनवुाईमा 
के प्रमाखणि िन्ष चाहन्छ िन्ने बारे राम्नो 
ववचार ट्दनेछ।

चरण 6: समाधान बदैठक आवश्यकिाहरू
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ गनधायाररर् हुन ुअगघ, र्पाईं र 
विद्ालर्ले समाधान बदैठकहरू (िा समाधान सत्रहरू) को 
आिश्र्कर्ाहरू पालना िनुयापर्या। र्स बठैकको उदे्श्र् र्पाईं 
आफ्नो िुनासो बारे र्लर्ल िनया हो र्ाक्क विद्ालर्ले 
सनुिुाइको आिश्र्कर्ा वबना र्पाईंको समस्र्ाहरूलाई 
समाधान िनने अिसर प्राप्त िरोस।्
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र्पाईं र विद्ालर्ले समाधान बठैकमा मात्र 
नभईकुन ैपगन समर्मा मदु्ाको समाधान िनया 
सहमर् हुन सक्नहुु्सर्। अगधकांि समर्, पक्हरू 
गमलाउँर्न ्र सनुुिाइ अगधकाररीले सनुिुाइ 
अगधकाररीको गनणयार् लेख्दैनन।्

र्पाईं बैठक मार् िनया चाहान ुहु्सर् र्र विद्ालर्ले िददैन, 
र्पाईं समाधान बठैकमा भाि गलन ुपर्या।

विद्ालर्ले बठैक मार् िनया चाह्सर्, र्र र्पाईंले िनुयाहु्सन 
भने, बठैक हुन ैपर्या। र्ो र्ब मात्र हो जब र्पाईं र विद्ालर् 
दिु ैगमलेर, गलन्खर् रूपमा, बठैक मार् िनया सहमर् हुन ु
हु्सर् क्क र्पाईंले समाधान बठैकमा भाि गलन आिश्र्क 
हुने रै्न। बठैक त्र्ाग्नेले टाइमलाइनलाई असर िर्या 
र सनुिुाइको गमगर् पररिर्यान िनुया पनने हुन सक्र्।

र्पाईंले सनुिुाइका लागि अनरुोध िरेपगर्, गनम्न र्ीनमध्रे् 
एउटा कुरा हुने र्:

• विद्ालर्ले र्पाईंलाई समाधान बैठकमा भाि गलने 
अपेक्ा िर्या।

• समाधान बठैक आिश्र्क रै्न भनेर र्पाईं र विद्ालर् 
दिु ैसहमर् हुन ुहुनेर्। र्पाईं र विद्ालर् र्ो आिश्र्कर्ा 
“रू्ट“ िनया सहमर् हुनहुुनेर्; रू्ट गलन्खर् रूपमा हुन ुपर्या।

• र्पाईं र विद्ालर्ले समाधान बठैक प्रक्रिर्ाको सट्टा 
मध्र्स््थर्ा प्रर्ोि िनया सहमर् हुन ुहुने र्। त्र्स 
अिस््थामा, र्पाईं र/िा विद्ालर्ले मध्र्स््थर्ा अनरुोध 
िनया ODR लाई सम्पकया  िनुया हुनेर्।

समाधान बठैक हु्सर् भने, र्हाँ आिश्र्कर्ाहरू र्न:्

समयिाभलका लागि समयरेखा

IDEA माभमलाहरू
िैर-गर्टो IDEA मागमलाहरूमा 30-क्दनको  
समाधान अवगध र्।

िुनासो प्राप्त भएको 15 क्र्ाले्स्डर क्दन गभत्र, विद्ालर्ले 
र्पाईंसँि र उजरुरीमा पक्हचान िररएका र्थ्र्हरूको 
वििेष ज्ञान भएका सम्बन््सधर् सदस्र् िा IEP टोलीका 
सदस्र्हरूसँि समाधान बठैक राख्न ुपर्या। विद्ालर्ले 
समाधान बठैक िनया आिश्र्क र् भने िा र्पाईं र 
विद्ालर्ले समाधान बठैक र्ोड्नहुु्सर् भने, र्पाईंले सनुुिाइ 
अगधकाररीलाई जानकाररी क्दनु पर्या। सनुिुाइ अगधकाररीले 
त्र्सपगर् र्पाईंको बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको गमगर् पररिर्यान 
िनया सक्र्।

समाधान बदैठकहरू IDEA अन्िि्षि 
अभििावकद्वारा अनुरनोध िररएकनो बाँकी 
प्रक्रिया सुनवुाइहरूसँि मात्र सम्बस्न्धि छन।् 
ववद्यालयले बाँकी प्रक्रियाका लागि अनुरनोध 
िछ्ष िने,पक्हरूले समाधान बदैठक िनु्ष 
आवश्यक छदैन।

द्िु ट्टप

ODR ले समाधानको नन्जक रहेका र्र 
न्स्टक्कङ वब्सदहुरू िा रो्डब्लकहरू पक्हचान 
िरेका पक्हरूका लागि श्रवण अगधकारी 
से्टलमेन््ट कन्फरेन्स (HOSC) सेिा प्रदान 
िर्या। दबु ैपक्हरू सहमर् भएमा, ODR ले 
स्डक अिरोधहरू हटाउन सक्क्सर् क्क भनेर 
हेनया एक सेटलमे्सट सनुिुाइ अगधकाररी गनरु्क्त 
िनने र् र्ाक्क पक्हरू सुनिुाइबाट बच्न र 
त्र्हाँ जान सकून।्

https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-settlement-conference/
https://odr-pa.org/due-process/hearing-officer-settlement-conference/
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द्िु माभमलाहरू
द्रु् IDEA मागमलाहरूमा 15-क्दनको समाधान अिगध र्।

िुनासो प्राप्त भएको 7 क्र्ाले्स्डर क्दन गभत्र, विद्ालर्ले 
र्पाईंसँि र उजरुरीमा पक्हचान िररएका र्थ्र्हरूको 
वििेष ज्ञान भएका सम्बन््सधर् सदस्र् िा IEP टोलीका 
सदस्र्हरूसँि समाधान बठैक राख्न ुपर्या।

धारा 504 माभमलाहरू
र्पाईंको मामला IDEA र खण््ड 504 मदु्ाहरू दिुसैँि 
सम्बन््सधर् र् भने, IDEA मागमलाहरूका लागि समाधान 

वस््द्यालयले िपाईंकनो बाँकी प्रक्रस्या 
उजुरीमा पर्याप्ि चुनौिी ्दायर िरेकनो 
िए पनस् समाधान बदैठक आयनोजना 
िर्ने छ। पर्याप्ििा चुनौिीहरूका बारेमा 
थिप जानकारीका लािस् िाि िीन, चरण 
4 हेर्नुहनोस्।

क्थकनो उपस््थथििी हुनु पछ्ष

• र्पाईं, अगभभािक िा आमाबुिा; र

• र्पाईंको उजरुरीमा सूचीबद्ध र्थ्र्हरूको वििेष ज्ञान भएको 
IEP टोलीका सम्बन््सधर् सदस्र् िा सदस्र्हरू। र्पाईं र 
विद्ालर्ले IEP टोलीका सा्सदगभयाक सदस्र्(हरू) को हुन/्
हु्सर् भनेर गनधायारण िनुया हु्सर्; र

• गनणयार् िनने अगधकार भएको विद्ालर्को प्रगर्गनगध। अकको 
िब्दमा, बठैकमा विद्ालर्को र्र्या बाट स्ोर्हरू प्रगर्बद्ध िनने 
अगधकार भएको व्र्वक्त हुन ुपर्या।

द्िु ट्टप

प्रारन्म्भक 15 क्र्ाले्स्डर क्दनको अिगधमा 
कुन ैपगन समर्मा समाधान बठैकमा भाि 
गलन उपलब्ध नहुने विरल ैअिसरहरू 
हुन सक्र्न।् र्सो भर्ो भने, विद्ालर्ले 
र्ी 15 क्दनहरूमा बठैकको र्ागलका बनाउन 
आिश्र्क रै्न। विद्ालर्ले र्पाईं उपलब्ध 
हँुदा 30-क्र्ाले्स्डर क्दनको समाधान 
अिगधको समर्मा एक समर्मा समाधान 
बठैकको र्ागलका बनाउने र्। र््थावप, 
पक्हलो 15 पात्रो क्दनको अिगधमा आरू्लाई 
सकेसम्म चाँ्डो उपलब्ध िराउने प्रर्ास 
िनुया उत्म हु्सर्।

बठैकहरूबारे गनर्महरू लािू हुने र्न।्

स्जल्लाले उजुरी ्दिा्ष िरेकनो छ
काननूले सनुिुाइका लागि अनरुोध िनने विद्ालर् भएको 
बेला समाधान बठैकको आिश्र्कर्ा पददैन।
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समाधान बदैठकमा वक्कलहरू
र्पाईं समाधान बठैकमा िक्कल ल्र्ाउनभुएको रै्न भने, 
विद्ालर्ले पगन बैठकमा आफ्नो िक्कल ल्र्ाउन सक्दैन। 
र्पाईं एक िक्कल ल्र्ाउँदै हुनहुु्सर् भने, त्र्सपगर् 
विद्ालर्ले एक िक्कल ल्र्ाउन सक्र्।

द्िु ट्टप

र्पाईंले ररजोलसुन बठैकमा िक्कल 
ल्र्ाउनभुर्ो र्र विद्ालर्लाई पक्हले 
न ैबर्ाउनभुएको रै्न भने, विद्ालर्ले 
आफ्नो िक्कललाई पगन उपन्स््थर् िराउने 
व्र्िस््था िनयाका लागि बैठक स््थगिर् हुन 
सक्र्। र्ो क्ढलाइबाट बच्न र्पाईंले िक्कल 
ल्र्ाइरहनभुएको र् भनी विद्ालर्लाई समर् 
अिाि ैजानकाररी िराउन गनन्चिर् हुनहुोस।्

समाधान बदैठकमा िपाईंकनो सहिागििा
जबसम्म र्पाईं र विद्ालर्ले गलन्खर् रूपमा, समाधान 
बठैक र्ोड्न िा मध्र्स््थर्ा िनया सहमर् हुनहुु्सन (भाि 
एक, वििेष गिक्ा वििादहरू समाधान िनने र्ररकाहरू 
हेनुयाहोस:् मध्र्स््थर्ा अनुरोध िनुयाहोस)्, र्पाईं बठैकमा 
उपन्स््थर् हुन आिश्र्क र्।  र्पाईं उपन्स््थर् नभएमा, 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अगघ बढ्ने रै्न र सनुुिाइका लागि 
र्पाईंको अनरुोध खारेज पगन हुन सक्र्। र्स्थया, र्पाईं 
बठैकमा उपन्स््थर् हुनहुोस ्र विद्ालर्सँि समस्र्ा समाधान 
िनया प्रर्ास िनया राम्ो विश्ास प्रर्ास िनया र्ो धेरै महत्तिपणूया 
र्। (र, गनस्सदेह, विद्ालर्का कमयाचाररीहरूले पगन र्पाईंसँि 
समस्र्ा समाधान िनने प्रर्ास िनया राम्ो विश्ासको प्रर्ास 
िनुया पर्या।)

समाधान बठैकमा र्ीनिटा सम्भाविर् पररणामहरू र्न:्

• र्पाईं र विद्ालर् सम््झझौर्ामा पुग्न सक्न ुहु्सन। र्पाईं 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ संि अिाक््ड बढ्न ुहुनेर्। सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई सूगचर् िररनु पर्या। सामा्सर्र्र्ा, स्कूलका 
िक्कलले र्स नगर्जाको सुनिुाई अगधकाररीलाई सूगचर् 
िर्या, र्र र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई आर्ैं  पगन सम्पकया  
िनया सक्न ुहु्सर् (भाि र्ीन, चरण 7 हेनुयाहोस:् सनुिुाइ 
अगधकाररीसँि सञ्चार िददै)।

• र्पाईं र विद्ालर् केहरी विषर्मा सहमगर्मा पुग्न ुहु्सर्, 
र्र समाधान बैठकमा सब ैमदु्ाहरूमा होइन। र्ी बाँकी 
समस्र्ाहरू समाधान िनया एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ 
आिश्र्क र्। सामा्सर्र्र्ा, विद्ालर्का िक्कलले र्स 
नगर्जाको सनुिुाइ अगधकाररीलाई सूगचर् िर्या, र्र र्पाईंले 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई आर्ैं  पगन सम्पकया  िनया सक्न ुहु्सर् 
(भाि र्ीन, चरण 7 हेनुयाहोस:् सनुिुाइ अगधकाररी संि 
सञ्चार)।

• र्पाईं र विद्ालर् समाधान बैठकमा सबै मदु्ाहरूमा 
पूणया सहमगर्मा पगु्न ुहु्सर्। एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ 
अब आिश्र्क रै्न। सनुुिाइ रद् िनया सक्कर्ोस ्भनेर 
र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई सम्पकया  िनुया पर्या (भाि 
र्ीन, चरण 7 हेनुयाहोस:् सनुिुाइ अगधकाररीसँि सञ्चार िददै)।

यद्यवप िपाईंले र ववद्यालयले वववा्द 
समाधान िन्ष पटहलेका अवसरहरूमा प्रयास 
िनु्षिएकनो हुन स्तछ, िर समाधान बदैठक 
अनतु्पा्दक वा समयकनो बबा्ष्दी हुनेछ िनेर 
नसनोच्नहुनोस।्हनो जनो वा्थिवमदै बाँकी प्रक्रिया 
सनुवुाईमा जान चाहने व्यस््ति ्दलु्षि हुन्छन।् 
यनो समाधान बदैठक िपाईं र ववद्यालय 
सहमतिमा पगु्न स्तने समय हुन स्तछ।
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भलखखि समाधान बदैठक सम्झौिा
समाधान बठैकमा समाधान बदैठक सम्झौिा पगु्र्ो भने, 
सम््झझौर्ाका सर्याहरू गलन्खर् रूपमा राख्न ुपर्या।  र्सले 
र्पाईं र विद्ालर् दिुलैाई सरुन्क्र् राख्र् र्ाक्क दिुलेै केमा 
सहमगर् भएको र् भ्सने कुरा बझु्न ुहु्सर्। र्ो गलन्खर् 
सम््झझौर्ा काननुी रूपमा लािू हु्सर्। र्सको मर्लब र्पाईं 
िा विद्ालर्ले अककोले सम््झझौर्ाका सर्याहरू पालना िनया 
असर्ल भएको विश्ास िनुया हु्सर् भने, राज्र् िा संघीर् 
अदालर्मा मदु्ा हाल्ने अगधकार र्।

समाधान बदैठक ड्ेटा फारम
अमेररकी गिक्ा विभाि, वििेष गिक्ा कार्यारिमको 
कार्ायालर् (OSEP भनेर गचगन्सर्) ले सब ैराज्र्हरूलाई 
हरेक िषया संघीर् सरकारलाई समाधान बठैकको जानकाररी 
र पररणामहरू ररपोटया िनया आिश्र्क र्।  Pennsylvania 
ले विद्ालर्हरूलाई “समाधान बदैठक ड्ेटा फारम“ नामक 
र्ारम भनया आिश्र्क बनाएर र्ो पूरा िर्या। र्ारमहरू 
िेब-आधाररर्, पासि्डया सरुन्क्र् कार्यारिम मार्या र् मात्र 
इलेक्ट्ोगनक रूपमा परूा िनया सक्क्सर्। विद्ालर्ले ODR 
मा र्ारम परूा िरेर पेि िरेपगर्, परूा भएको र्ारमको 
प्रगर्गलवपसक्हर्को एउटा इमेल सब ैपक्हरूलाई पठाइने 
र्, जसमा र्पाईं (िा र्पाईंसँि र् भने र्पाईंको िक्कल) 
र सनुिुाइ अगधकाररीहरू समािेि र्न।्

ववद्यालयहरूलाई प्रायः कानूनद्वारा तनस्श्चि 
कानूनी सम्झौिाहरू, ज्थिदै समाधान बदैठक 
सम्झौिा, ्थकूल बनोड्षले अनुमनोट्दि िन्ष 

आवश्यक हुन्छ। यसकनो मिलब ववद्यालय 
बनोड्षकनो ्थवीकृति नहँु्दासम्म िपाईंका 

सम्थयाहरूलाई पूण्ष रूपमा समाधान िन्ष 
सक्कँ्ददैन। िपाईंसँि यस बारे प्रश्नहरू छन ्

िने िपाईंकनो ववद्यालय वा यसकनो वक्कलसँि 
जाँच िनु्षहनोस।्

द्िु ट्टप

IDEA §300.510(e): “पक्हरूले र्स खण््डको 
अनचु्रे्द (d) अनसुार सम््झझौर्ा कार्ाया्सिर्न 
िर्या भने, एक पक्ले सम््झझौर्ा कार्ाया्सिर्न 
भएको 3 व्र्ापार क्दन गभत्र सम््झझौर्ा रद् िनया 
सक्र्।“ (https://sites.ed.gov/idea/
regs/b/e/300.510)

https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.510
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.510
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• कार्यािाहरीको चरण; सनुिुाइ लिभि सक्कएको 
र् भने, सनुिुाइ अगधकाररीले अनरुोध स्िीकार िनने 
सम्भािना कम हुन सक्र्।

• विद्ालर् (िा र्पाईं, र्ो विद्ालर्ले आफ्नो उजरुरी 
सचूना क्र्र्ाया गलने प्रर्ास िरररहेको र् भने) क्र्र्ाया 
गलन सहमर् हुन ुहु्सर्।

• विद्ालर् क्र्र्ाया गलन सहमर् भएन भने, क्र्र्ाया गलँदा 
कुन ैपगन हागनको हदसम्म विद्ालर्लाई हुन सक्र् 
(िा र्ो विद्ालर्ले आफ्नो िुनासो क्र्र्ाया गलने प्रर्ास 
िरररहेको र् भने)।

• सोहरी मदु्ामा पगर् अकको सुनिुाइ हुने सम्भािना र्।

अतिरर्ति स्नोिहरू 

समाधान बठैक ्ेडटा र्ारमको प्रगर्गलवप 
पररभशष््ट C मा र्। 

ODR ले समाधान बठैकको र्ोटो गभक््डर्ो 
र्र्ार िरेको र्, जनु ODR को िेबसाइटमा 
सवुिधा > समाधान बदैठक सुववधा अ्सर्ियार् 
उपलब्ध र्।

सुनुवाइ अनुरनोध क्फिा्ष भलने

सनुिुाइ अनरुोध क्र्र्ाया गलन ुगनम्न अिस््थाहरूमा हु्सर्:

• र्पाईं र विद्ालर्ले र्ो मदु्ालाई समाधान बठैकमा, 
मध्र्स््थर्ामा, िा अ्सर् कुनै वब्सदमुा समाधान िनुयाभएको 
र्, र त्र्सलेै बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ आिश्र्क पददैन। र्पाईं 
र्ी मध्रे् कुन ैएक कारणले र्पाईंको उजुररी सचूना क्र्र्ाया 
िददै हुन ुहु्सर् भनेर सनुिुाइ अगधकाररीलाई रु्रु्सर्ै सगूचर् 
िनुयाहोस।् सनुिुाइ अगधकाररीले सामा्सर्र्र्ा क्र्र्ाया गलने 
र्पाईंको अनरुोधलाई स्िीकार िनने र्न ्

• अ्सर् कारणहरूका लागि, र्पाईंले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ 
िनया नचाहेको गनणयार् िनुयाभर्ो भने, र्पाईंले आफ्नो उजरूरी 
क्र्र्ाया गलन चाहनहुु्सर् भनी सनुिुाइ अगधकाररीलाई सूगचर् 
िनुया पर्या। सनुिुाइ अगधकाररीले उजरुरी क्र्र्ाया गलन अनुमगर् 
क्दने क्क निनने गनणयार् िनने र्न।् र्पाईंलाई र्पाईंको उजुररी 
क्र्र्ाया गलन अनुमगर् क्दने क्क निनने गनणयार् िदाया सनुिुाइ 
अगधकाररीले विचार िनया सक्ने केक्ह र्त्िहरू हुन:्

https://odr-pa.org/facilitation/resolution-meeting-facilitation/
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चरण 7: पूव्ष सुनुवाइ तन्ददेशनहरूसँि 
पररगचि हुनुहनोस ्
सनुिुाइ अगधकाररीहरूले पिूया सनुिुाइ गनदनेिन नामक 
कािजार् र्र्ार िरेका र्न ्जसले सनुिुाइ अगधकाररी 
जो भएर्ा पगन सामा्सर् सनुुिाइसम्ब्सधी जानकाररी 
प्रदान िर्या।

पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरूले विषर्हरूको एरनेलाई समेट्र्। 
र्लका खण््डहरूले पिूया सनुिुाइ गनदनेिनहरूमा मुख्र् 
विषर्हरूमा जानकाररी प्रदान िर्या; र्द्वप, र्ो अ्झै 
पगन गनर्महरूसँि पररगचर् हुन गर्नीहरूलाई पूणया 
रूपमा पढ्न स्ुझाि क्दइ्सर्।

अतिरर्ति स्नोिहरू 

पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरू यहा ँरे्ला पानया 
सक्क्सर्।

सुनुवाइ अगधकारीसंि सञ्चार
कारबाहरीको अिगधभर, र्पाईंले सनुुिाइ अगधकाररीसँि 
कुराकानी िनया आिश्र्क पनने समर्हरू आउने र्न।् सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूसँि त्र्स्र्ा सञ्चारहरूका बारेमा वििेष 
गनर्महरू र्न।्

र्हाँ सञ्चारका बारेमा सनुुिाइ अगधकाररीहरूकागनर्महरू र्न:्

• इमेल. अगधिक्ता िा अगभभािक/पररिार वबना िक्कल 
(र्सलाई “प्रो से“ भगन्सर्) इमेल खार्ा भएकोले सनुिुाइ 
अगधकाररीसँि पत्राचार िनने एकमात्र माध्र्मको रूपमा इमेल 
प्रर्ोि िनुया पर्या। अगधिक्ता िा अगभभािक/पररिार वबना 
िक्कल (र्सलाई “प्रो से“ भगन्सर्) इमेल खार्ा ्थवपएको 
सनुिाइ अगधकाररीका पत्राचार एक मात्र माध्र्मको रूपमा 
इमेलको प्रर्ोि िनुयाहोस।् सनुिुाइ अगधकाररीले अ्सर््था 
नभनेसम्म सनुिुाइ अगधकाररीलाई इमेल िररएको कुन ै
पगन कािजार्को हा्डया प्रगर्हरू र्ाप्न ुआिश्र्क रै्न र 
पठाउन ुहँुदैन। सब ैइमेलहरूले विषर् रेखामा ODR र्ाइल 
नम्बर समािेि िनुया पर्या। इम्बे्ेड्ड ग्ाक्र्क्स र इलेक्ट्ोगनक 
“स्टेसनररी“ सनुिुाइको बारेमा पत्राचारका लागि उपरु्क्त रै्न।

• मेल. कुन ैपगन िक्कल िा अगभभािकको इमेल खार्ा रै्न 
भने, पत्राचार र अ्सर् कािजार्हरू अमेररकी मेल मार्या र् 
पठाउन ुपनने र्।

• सम्मेलन कलहरू. कुन ैपगन पक् िा सुनुिाइ अगधकाररीले 
सम्मेलन कल अनुरोध िनया सक्र्न।् कुन ैपक् िा सनुुिाइ 
अगधकाररीले सम्मेलन कल आिेदन िनया सक्र्न।्

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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बन््दनोब्थिकनो सुनुवाइ अगधकारीलाई सूगचि ि्ददै

पूिया सनुिुाइ गनदनेिन ठेिाना बन््दनोब्थि। पक्हरूले मदु्ा 
गमलाउने वबवत्कै िा उनीहरू सिर्या खारेज आदेि अनरुोध 
िनया सक्ने अिस््थामा र्न ्भ्सने विश्ास िरेपगर्, उजरुरी 
दार्र िनने पक्ले र्ोक्कएको सनुिुाइ अगधकाररीलाई रु्रु्सर्ै 
सगूचर् िनने र्।

अनावश्यक/्दनोहनोररने प्रमाणहरू घ्टाउने

सुनुिाइ अगधकाररीको पूिया सुनुिाइ गनदनेिनहरूले 
अनािश्र्क र दोहोररने प्रमाणहरूको कमीलाई सम्बोधन 
िर्या। र्पाईंले िलर्र्हमीबाट बच्नका लागि गर्नीहरूसँि 
पररगचर् हुनु पर्या।

सुनुवाइमा सजाव्ट

सनुिुाइ अगधकाररीको पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरूले सजािटलाई 
िा सनुुिाइमा सबलेै कसररी काम िनने अपेक्ा िर्यान ्भ्सने 
बारे सम्बोधन िर्यान।् गर्नीहरूले सामा्सर्र्र्ा स्िीकार्या 
व्र्िहारको िणयान िरे र्ापगन, रे्रर, र्ो क्दिाहरूसँि पररगचर् 
हुन राम्ो विचार हो।

द्िु ट्टप

सनुिुाइ अगधकाररीले सामा्सर् र्ागलका वबहान 
९ बजेदेन्ख ५ बजेसम्म काम िददैनन।् र्स्थया, 
र्पाईंले रागर् िा सप्ताह्सर्मा र्ोक्कएको 
सनुिुाइ अगधकाररीबाट इमेल संचार प्राप्त 
िनुयाभर्ो भने र्क्क नमा्सनुहोस।् र्रस्थया, 
र्पाईंको रागर् िा सप्ताह्सर्मा र्ोक्कएको 
सनुिुाइ अगधकाररीबाट इमेल संचार प्राप्त भर्ो 
भने र्क्क नमा्सनुहोस।्

चरण 8: समयरेखा र तनण्षयकनो अस्न्िम 
भमतिसँि पररगचि हुनुहनोस ्
टाइमलाइनहरू सनुिुाइ प्रक्रिर्ाको प्रकारको आधारमा 
गभ्सन हु्सर्न:्

IDEA माभमलाहरू - अभििावकले आवश्यक 
प्रक्रियाकनो अनुरनोध िछ्षन ्

IDEA काननूले उजरुरी दर्ाया भएको 75 क्दन गभत्रमा 
अगभभािक-प्रारन्म्भक कारण प्रक्रिर्ाका मुद्ाहरू पणूया रूपमा 
समाधान िररने बर्ाएको र्। र्द्वप र्समा अपिाद र्। र्ा 
र् र्पाईं िा विद्ालर्ले सनुुिाइ अगधकाररीले र्ो 75-क्दनको 
समर्रेखा विस्र्ार िनया अनरुोध िनया सक्न ुहु्सर्।

75-क्दनको िणना र्सररी िररएको र्: 30 क्दन (समाधान 
अिगधका लागि) + 45 क्दन (सनुिाइ हुनका लागि र गलन्खर् 
गनणयार्का लागि) = 75 क्दन।

तनण्षयकनो अस्न्िम भमति भनेको सनुिुाइ अगधकाररीहरूले 
आफ्नो गनणयार् विर्रण िनने गमगर् हो र बाँकी प्रक्रिर्ा 
केस ब्सद हुनेर्।

IDEA माभमलाहरू - ववद्यालयले आवश्यक 
प्रक्रियाकनो अनुरनोध िछ्षन ्

IDEA काननूले उजरुरी दर्ाया भएको 45 क्दन गभत्र विद्ालर्ले 
सरुु िरेका कारण प्रक्रिर्ाका मुद्ाहरू पणूया रूपमा समाधान 
िररने बर्ाएको र्। र्द्वप र्समा अपिाद र्। र्ा र् 
र्पाईं िा विद्ालर्ले सनुिुाइ अगधकाररीलाई र्ो 45-दिनको 
समर्ािगध बढाउन अनरुोध िनया सक्न ुहु्सर्।

क्कनभने विद्ालर्-प्रारम्भ िररएका अनुरोधहरूमा 30-क्दनको 
समधान अिगध हँुदैन, िास्र्विक सनुिुाइ पूरा िनया र 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई उनीहरूको गनणयार् लेख्नका लागि र्ोटो 
समर् क्दइ्सर्।

गनणयार्को अन््सर्म गमगर् भनेको सनुिुाइ अगधकाररीले आफ्नो 
गनणयार् विर्रण िनने गमगर् हो र बाँकी प्रक्रिर्ा मुद्ा ब्सद 
हुने र्।
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द्िु IDEA अनुशासन माभमलाहरू

अनुिासनात्मक गनर्ुवक्तमा आधाररर् उगचर् प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइका लागि, उजुररी दार्र भएको गमगर्को 20 विद्ालर् 
क्दन गभत्र द्रु् सनुिुाइ हुन ुपर्या।

द्रु् अनुिासनात्मक गनर्वुक्त मागमलाहरूमा, गनणयार्को 
अन््सर्म गमगर् सनुिुाइ पगर् 10 स्कूल क्दन गभत्र हुन ुपर्या। 
र्स टाइमलाइनमा कुनै अपिाद रै्न।

द्िु IDEA वव्थिाररि ववद्यालय वष्ष 
(ESY) माभमलाहरू

ESY सम्ब्सधी बाँकी प्रक्रिर्ा अनुरोधहरूका लागि, गर्टो 
सनुिुाइ हुन ुपर्या र सनुिुाइ अगधकाररीको गलन्खर् गनणयार् 
उजरुरी दार्र भएको 30 क्दन पगर् पक्हरूलाई पठाइनु 
पर्या। सनुिुाइ सामा्सर्र्र्ा अनरुोधको 15 क्र्ाले्स्डर क्दन 
गभत्र आर्ोन्जर् हु्सर् र्र हुन ैपर्या भ्सने जरुररी रै्न। 
टाइमलाइनमा कुनै अपिादलाई अनमुगर् रै्न।

धारा 504 माभमलाहरू

धारा 504 मा कठोर समर्रेखा रै्न; र्द्वप, ODR सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूले सामा्सर्र्र्ा र्ी मदु्ाहरूका लागि IDEA 
प्रक्रिर्ाहरू पालना िर्यान।्

तनण्षयकनो अस्न्िम भमतिकनो पक्हरूलाई सूगचि ि्ददै

काननूले मदु्ाको सरुुमा पक्हरूलाई गनणयार्को अन््सर्म गमगर् 
क्दन आिश्र्क र्।

ODR बाट प्रारन्म्भक पत्र/इमेल मा, र्पाईंलाई साधारण 
िणनाको आधारमा गनणयार्को अन््सर्म गमगर् क्दइने र्। 
बाँकी गनणयार्को गमगर् विगभ्सन कारणले पररिर्यान हुन 
सक्र्, जसमा:

• टाइमलाइनहरू पनुः सरुु िददै संिोगधर् उजुररी दार्र 
िररएको र्।

• र्पाईं र विद्ालर्ले समाधान अिगध मार् िनया गलन्खर् 
रूपमा सहमर् हुन ुहु्सर्।

• मध्र्स््थर्ा िा समाधान बठैक सरुु भएपगर्, र्र 30-
क्दनको अिगध समाप्त हुन ुअगघ, र्पाईं र विद्ालर् गलन्खर् 
रूपमा सहमर् हुन ुहु्सर् क्क कुन ैसम््झझौर्ा सम्भि रै्न।

• र्क्द र्पाईं र विद्ालर् 30-क्दनको समाधान अिगधको 
अ्सत्र्मा मध्र्स््थर्ा जाररी राख्न गलन्खर् रूपमा सहमर् हुन ु
हु्सर्, र्र पगर्, र्पाईं िा विद्ालर् मध्र्स््थर्ा प्रक्रिर्ाबाट 
क्र्र्ाया गलन ुहु्सर्।
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• या र् र्पाईं िा विद्ालर्ले गनणयार्को अन््सर्म गमगर्को 
विस्र्ारका लागि अनुरोध िनुया हु्सर् र प्रदान िरर्सर्।

• र्क्द अप्रत्र्ागिर् पररन्स््थगर्ले गनधायाररर् गमगर्मा 
उपन्स््थर् हुने मागनसहरूको क्मर्ालाई असर िर्या भने 
कुन ैपगन पक्ले सनुिुाइको गमगर् पररिर्यानको अनरुोध 
िनया सक्र्, जसलाई गनर्सर्रर्ा भगन्सर्। सनुुिाइ 
अगधकाररीले सबै गनर्सर्रर्ा अनुरोधहरूमा िासन िनने 
र्। एक गनर्सर्रर्ा अनुरोध टाइमलाइन विस्र्ार िनयाका 
लागि अनरुोध भ्सदा र्रक र् (सामा्सर्र्र्ा गनणयार्को 
गमगर्को विस्र्ारका रूपमा संदगभयार्)। सनुिुाइ अनुरोध िदाया 
गनणयार्को अन््सर्म गमगर् िणना िरर्सर्। धेरै गनर्सर्रर्ाका 
कारण गनणयार्को अन््सर्म गमगर्मा पररिर्यान आिश्र्क हुन 
सक्र्; मदु्ा परूा िनया आिश्र्क सत्रहरूको संख्र्ा; गलन्खर् 
समापन र्कया  िा अ्सर् कारणहरू परूा िनया आिश्र्क 
समर्। गनणयार्को गमगर् लम्ब्र्ाउने कुनै पगन अनुरोध 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई गनदनेगिर् िररन ुपर्या। गनणयार्को गमगर् 
लम्ब्र्ाउन पगन कुन ैअनुरोध सनुुिाइ अगधकाररीलाई िरर 
रहन ुपर्या। सनुिुाइ अगधकाररी गनणयार्को म्र्ाद ्थप िनया 
सहमर् भएमा, सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्को समर्मा 
नर्ाँ गनणयार्को गमगर् र्र् िररने र् ( 34 CFR 300.510 
र 300.515 हेनुयाहोस)् 1।

 1   https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e

फदैसलाकनो म्या्द थिप िर्न पक्षहरूले िरेकनो अनुरनोधकनो आधारमा सुनुवाइकनो अवधस्िर नस्र्णयकनो मस्िस् 
परस्वर्िन हुनु सामान्य कुरा हनो।

यनो प्रक्रस्याकनो अवधस्िर नस्र्णयकनो अन्िस्म मस्िस् परस्वर्िन िर्न ि्रमस्ि हुन सक्छ, िर संघीय 
सरकारलाई यनो प्रक्रस्या आवश्यक छ। नस्र्णयकनो मस्िस् परस्वर्िन िएकनो छ िने सुनुवाइ अधस्कारीले 
िपाईंलाई थिाहा ्दस्ने छन्। िपाईंले जहस्ले पनस् नस्र्णयकनो मस्िस्का बारेमा प्रश्नहरूकनो साथि सुनुवाइ 
अधस्कारीलाई सम्पर्क िर्न सक्नुहुन्छ (िाि िीन, चरण 7 हेर्नुहनोस्: सुनुवाइ अधस्कारीसँि कुराकानी िर््ददै)।

https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e
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चरण 9: ववद्यालयमा आफ्ननो प्रमाण 
र साक्ीहरू प्रक्ट िनु्षहनोस ्

र्ीन प्रकारका प्रमाणहरू र्न ्जनु सामा्सर्र्र्ा सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई बाँकी प्रक्रिर्ा सुनिुाइमा प्रस्र्रु् िरर्सर्:

1. र्पाईंको ििाहरी;

2. र्पाईंका लागि र विद्ालर्का लागि कुन ैपगन वििेषज्ञहरू 
सक्हर् साक्ीहरूको ििाहरी; र

3. कािजार्हरू (सनुिाइमा “प्रदियान“ भगन्सर्)।

यनो चरण आलनोचनात्मक रूपमा महत्तवपूण्ष छ 
र िपाईंले पछ्याउनु पनदे समयरेखाहरू छन।्

सनुिुाइ हुन ुअगघ र्पाईले विद्ालर्लाई र्पाईंका साक्ीहरू 
को हुन ्र र्पाईंले प्रर्ोि िनने र्ोजना के कािजार्हरू 
्थाहा पाउनु पर्या। विद्ालर्ले र्पाईंलाई र्हरी जानकाररी क्दन 
आिश्र्क र्। सनुुिाइ सरुु हुन ुअगघ र्पाईंले सबदै साक्ीहरू 
र सबदै प्रदियानीहरू खुलासा िनुया पर्या।

IDEA र शीघ्र IDEA माभमलाहरू

सनुिुाइको गमगर्भ्सदा पाँच व्यावसातयक ट्दन अगघ, र्पाईंले 
स्कूलको िक्कललाई पठाउन ुपर्या:

• र्पाईंका साक्ीहरूको सचूी

• र्पाईंको प्रदियानीको सचूी र विद्ालर्मा पक्हले न नभएको 
कुन ैपगन प्रदियानीको प्रगर्गलवप, जस्रै् गनजी मलू्र्ाङ्कन।

र्पाईंले एक वििेष र्ारम प्रर्ोि िनया आिश्र्क रै्न। 
र्पाईंले 5-ट्दनकनो खुलासा पत्र इमेल िनया सक्न ुहु्सर्, 
मेल पठाउन सक्न ुहु्सर् िा ्ेडगलभर िनया सक्न ुहु्सर्, 
र्र र्पाईंले आफ्नो साक्ी र प्रदियानीहरू समर्म ैखलुासा 
िनुयाभएको र् भनी प्रमान्णर् िनया सक्म हुने विगध प्रर्ोि 
िनुया पर्या। र्सलाई सामा्सर्र्र्ा “5-क्दनको खुलासा“ 
भगन्सर्। नमनूा 5-क्दनको खलुासा पत्रका लागि अकको 
पषृ्ठ हेनुयाहोस।्.
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नमूना 5-ट्दन खुलासा पत्र

गमगर्:
विद्ा्थतीको ्थर/विद्ालर् न्जल्ला
ODR र्ाइल नम्बर:
ररप्लाइ: 5-क्दन खलुासा

आदरणीर् [विद्ालर्को िक्कलको नाम]:

म गनम्न साक्ीहरूलाई बोलाउन चाह्सरु् र सनुिुाइमा गनम्न प्रदियानीहरू प्रर्ोि िनया चाह्सरु्:

1. Jane Marks (अगभभािक)
2. Joe Marks (अगभभािक)
3. Mrs. Smith (गिक्क)
4. Dr. Jones (मनोिैज्ञागनक)

प्र्दश्षनी

1. [गिक्कको नाम] बाट [अगभभािकको नाम] लाई गमर्ी 10/26/2006 को पत्र
2. ररपोटया का्डया गमगर् 11/21/06
3. [वििेषज्ञको नाम] द्ारा मलू्र्ाङ्कन गमगर् 12/30/06
4. िहृकार्या नमनूाहरू अिस्ट 2006-क््डसेम्बर 2006
5. [अगभभािकको नाम] बाट गमगर् जनिररी 2, 2007 विद्ालर्लाई पत्र
6. NOREP गमगर् जनिररी 2007
7. IEP जनिररी 2007 मा विकगसर् भर्ो
8. िहृकार्याका नमनूाहरू जनिररी 2007-जनु 2007
9. [गिक्कको नाम] बाट [अगभभािकको नाम] लाई 03/10/2007 को पत्र
10. अन््सर्म ररपोटया का्डया जनू 2007

[र्पाईंको हस्र्ाक्र]



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  54

धारा 504

धारा 504 मा कठोर खलुासा गनर्महरू रै्नन;् र्द्वप, 
ODR सनुिुाइ अगधकाररीहरूले सामा्सर्र्र्ा र्ी मदु्ाहरूका 
लागि IDEA प्रक्रिर्ाहरू पालना िर्यान।् 

िपाईं र ववद्यालय ्दवुदैले खुलासा 
तनयमहरूकनो पालना िनु्ष पछ्ष। िपाईं 
मध्ये कुनदै एक छदैन िने, अकयो पक्ले 
िी साक्ीहरूलाई िवाही ट्दन र पक्लाई 
प्र्दश्षनीहरू प्रयनोि िन्षबा्ट रनो्तन सुनुवाइ 
अगधकारीलाई सनोध्न स्तछ। िपाईंलाई 

य्थिनो ियनो िने, यसले िपाईंलाई सुनुवाइ 
अगधकारीलाई िपाईंकनो मुद््दा प्रमाखणि 
िन्षबा्ट रनो्तन स्तछ। िपाईंले खुलासा 
तनयमहरू पालना िनु्षिएन क्कनिने 

िपाईंले आफ्ना सबदै साक्ी र प्रमाणहरू 
पेश िन्ष स्तनु हुन्न िनी सुनुवाइ 

अगधकारीले िन्नु पनदे मौका नभलनुहनोस।् 
यनो जानकारी ्थकूलका वक्कललाई आवश्यक 

समय सीमा भित्र ट्दनुहनोस।् कुनदै प्रश्न 
िएमा िपाईंले ्टाइमलाइन भित्र जानकारी 
उपलब्ध िराउनुियनो िनी प्रमाखणि िन्ष 

सक्म हुनुहनोस।्

र्पाईंको खलुासा कािजार्मा के सूचीबद्ध िनने गनणयार् िनया, 
र्पाईं सनुुिाइ अगधकाररीलाई के प्रमान्णर् िनने प्रर्ास िददै 
हुन ुहु्सर् विचार िनुयाहोस।् कस्र्ा साक्ीहरूले र्पाईंको मुद्ा 
प्रमान्णर् िनया मद्र् िनने र्न?् र्पाईंको मदु्ा प्रमान्णर् िनया 
कुन प्रदियानीहरूले मद्र् िनने र्?

र्पाईंका साक्ीहरूले सबै आिश्र्कर्ाहरू पूरा िनुया पर्या:

• उनीहरूसँि र्पाईंको बच्चा र र्पाईंको अिस््थाबारे 
जानकाररी र्;

• गर्नीहरूले र्पाईंको गच्सर्ाका बारेमा सा्सदगभयाक जानकाररी 
क्दन सक्र्न;्

• गर्नीहरूको ििाहरीले सनुुिाइ अगधकाररीलाई गनणयार् िनया 
मद्र् िनने र्।

एउटै र्थ्र्को ििाहरी क्दने धेरै साक्ीहरू प्रर्ोि निनुयाहोस;् 
र्पाईंले विश्ास िनुयाहुने साक्ी र्नोट िनुयाहोस ्सबभै्सदा 
प्रभािकाररी हुनेर् र आिश्र्क भएमा, केहरी अरू जसले 
त्र्स ििाहरीलाई दोहोर्ायाइ निररकन संन्क्प्त रूपमा सम्थयान 
िननेर्न।् र्पाईं साक्ीहरूको सूची प्रस्र्रु् िनुया हु्सर् भने, 
सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंलाई प्रत्रे्क साक्ीका बारेमा 
के ििाहरी क्दने अपेक्ा िनुया हु्सर् भनेर उनीहरूलाई बर्ाउन 
सक्र्न।् र्सलाई “प्रमाणको प्रस्र्ाि“ क्दन ुभगन्सर्। सनुिुाइ 
अगधकाररीले र्पाईंलाई साक्ीहरू प्रस्र्रु् िनयाबाट गनषेध िनया 
सक्र्न ्जनु उनीहरूलाई अनािश्र्क लाग्न सक्र् (दोहोररने 
िा अ्सर् साक्ीहरूले जस्र् ैकुरा भ्सने)।

र्पाईंको बच्चालाई सुनुिाइमा उपन्स््थर् हुने र ििाहरी 
क्दने अगधकार र्। र्ो पटक पटक हँुदैन। र्द्वप, र्पाईंको 
बच्चालाई र्स र्ररकामा सहभािी िराउन ुराम्ो विचार 
हो भ्सने र्पाईंलाई राम्ोसँि ्थाहा र्। र्पाईं आफ्नो 
बच्चालाई उपलब्ध िराउनका लागि सा्सदगभयाक जानकाररी 
र् भ्सने गनणयार् िनुया हु्सर् भने, र्पाईं र्पाईंको खुलासामा 
गर्नीहरूलाई सचूीबद्ध िनया गनन्चिर् िनुयाहोस।्

विद्ालर्ले र्पाईंको सूचीमा रहेको कुनै पगन साक्ीलाई 
आपवत् िनया सक्र् (जसररी र्पाईं कुनै पगन साक्ीलाई 
र्सको खुलासामा रहेको विद्ालर्को सचूीमा विरोध िनया 
सक्न ुहु्सर्)। सनुिुाइ अगधकाररीले अ्सर्र्ः कुन ैवििेष 
साक्ीले ििाहरी क्दन सक्र् िा िददैन भ्सने गनणयार् िनने र्। 
र्हाँ केक्ह पररन्स््थगर्हरू र्न ्जसले विद्ालर्लाई आपवत् 
जनाउन सक्र्:

• र्पाईंको गर्मेकीले घरमा र्पाईंको बच्चाको व्र्िहारको 
बारेमा ििाहरी क्दन सक्म हुन सक्र्, र्र समस्र्ा 
र्पाईंको बच्चाको व्र्िहार स्कूलमा हो भने, र्पाईंको 
गर्मेकीले सा्सदगभयाक ििाहरी क्दन सक्ने सम्भािना रै्न। 
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िपाईं आफ्ननो बच्चाले िवाही ट्दन चाहनु 
हुन्छ, िर सम्पणू्ष सनुवुाइका लागि उपस््थथिि 
हुन ुहुन्न िने, िपाईं सनुवुाई अगधकारी 
र ववद्यालय वक्कलसँि पटहले नदै यस बारे 
छलफल िन्ष तनस्श्चि हुनहुनोस।् िपाईंकनो 
बच्चालाई तनस्श्चि समयमा िवाही ट्दन 
र सम्पणू्ष सनुवुाइका लागि ब्थनु प्ददैन िन्ने 
व्यव्थथिा िन्ष सक्कन्छ।

विद्ालर्ले “प्रासंगिकर्ा“ को आधारमा आपवत् िनया सक्र् 
र सनुिुाई अगधकाररीले र्पाईंको गर्मेकीलाई ििाहरी क्दनबाट 
रोक्न सक्र्। 

• र्पाईंको गर्मेकीको बच्चाले वििेष पढ्ने कार्यारिम प्राप्त 
िर्को र र्सले त्र्ो बच्चाका लागि राम्ो काम िर्को। र्पाईं 
समान पढ्ने कार्यारिममा रुगच राख्न ुहु्सर्। IDEA काननूले 
व्र्वक्तिर् गिक्ा कार्यारिमहरू चाक्ह्सर्। र्सको मर्लब 
एउटा बच्चाका लागि काम िरेको कुरा अकको बच्चाका लागि 
आिश्र्क पनने कुरा होइन। र्पाईंको गर्मेकीको ििाहरी सार्द 
सा्सदगभयाक रै्न।

र्पाईंले सनुिुाइमा प्रर्ोि िनया चाहनभुएको कािजार्हरू 
(प्रदियानीहरू) पगन गनधायारण िनया आिश्र्क र्। र्पाईंका धेरै 
प्रदियानीहरू र्पाईंले सङ्कलन िनुयाभएका कािजार्हरू हुने 
र्न ्जनु र्पाईंसँि मदु्ा र् िा रै्न भनेर गनधायारण िददै 
हुनु हु्सर्।

चरण 10: तनवे्दन अनुरनोध िनु्षहनोस ्
(आवश्यक िएमा)
र्पाईंले विद्ालर्लाई र्पाईंको 5-क्दनको खलुासा पत्रमा 
आफ्ना साक्ीहरू सचूीबद्ध िनुयाभएको र्। सनुिुाइको गमगर् 
र समर्का बारेमा र्पाईंका साक्ीहरूलाई सगूचर् िनुया 
र्पाईंको न्जम्मेिाररी हो। सुनिुाइ अगधकाररीले समर् र्ागलका 
र उपलब्धर्ाको आधारमा वििेष साक्ीहरूका लागि वििेष 
सनुिुाइ सत्रहरू सेट िनया सक्र्न।्

द्िु ट्टप

सनुिुाइको गमगर् हुने वबवत्कै, सनुिुाइको 
गमगर्, समर् र स््थान बारे आफ्ना 
साक्ीहरूलाई सगूचर् िनुयाहोस।् समर् 
र्ागलकामा समस्र्ाहरू र्न ्भने, र्रुु्सर् 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई सूगचर् िनुयाहोस।्

सबपनोना (subpoena) भनेको सनुिुाइ अगधकाररीले एक 
व्र्वक्तलाई बाँकी प्रक्रिर्ाको सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुनपैर्या भनी 
बर्ाउने काननुी आदेि हो (कसलैाई कािजार्हरू क्र्र्ाया िनया 
बाध्र् पानया पगन सबपोना प्रर्ोि िनया सक्क्सर्)।

सामा्सर्र्र्ा, साक्ीहरू पक्हरूलाई गचगन्सर्न ्र स्िेच्र्ाले 
ििाहरी क्दने र्न।् र्पाईंले आफ्नो 5-दिनको खलुासामा एक 
साक्ीलाई सचूीबद्ध िनुयाभएको र्, र्र गर्नीहरू स्िेच्र्ाले 
सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुने र्न ्क्क रै्नन ्भ्सने गनन्चिर् हुन ु
हु्सन भने, र्पाईंले सनुुिाइ अगधकाररीलाई सबपोना जाररी 
िनया भ्सन सक्न ुहु्सर्। र्सले केहरी समर् गल्सर्, त्र्सलेै 
सनुिुाइको गमगर्भ्सदा अिाक््ड नै र्पाईंले सबपोना अनुरोध 
िनुयाभएको सुगनन्चिर् िनुयाहोस।्
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सुनुिाइ अगधकाररीलाई गनिेदनका लागि सोगधएको र्पाईंको 
पत्र िा इमेल मा, र्पाईंले गनम्न जानकाररी उपलब्ध 
िराउनु पर्या:

• र्पाईंले पेि िनया चाहनुभएको व्र्वक्त िा कािजार्(हरू) 
को नाम।

• र्ो व्र्वक्त उपन्स््थर् हुनु र ििाहरी क्दनु र्पाईंको 
मामलाका लागि क्कन महत्तिपूणया र्; िा क्कन 
कािजार्(हरू) र्पाईंको मामलाका लागि महत्तिपूणया र्।

• व्यगतिलाई सुनुिाइमा उपस्थित गराउन िा कागजातहरू 
प्राप्त गन्नका लागग तपाईंको प्रयासहरू, क्बना ननिेिनको 
आिश्यकता।

र्स पत्रको प्रगर्गलवप िा इमेल विद्ालर्को िक्कललाई 
पठाउनुहोस।्

सुनुिाइ अगधकाररीले साक्ी िा कािजार्को उपन्स््थगर् 
आिश्र्क र् िा रै्न भनी गनधायारण िनने र्।

ननो्ट: र्पाईं व्र्वक्तलाई सबपोना ्ेडगलभर िनया न्जम्मेिार 
हुनु हुने र्। सुनुिाइ अगधकाररीले व्र्वक्तलाई गसधै गनिेदन 
पठाउने रै्न। र्ो र्पाईंलाई पठाइने र्।

िपाईंलाई आफ्ननो बच्चाकनो शदैक्क्क 
अभिलेखकनो प्रतिभलवपहरू ववद्यालयबा्ट 
प्राप्ि िन्ष सम्थया िइरहेकनो छ िने, 
िपाईंले सबपनोना अनुरनोध िनु्ष प्ददैन। 
ववद्यालयका वक्कल र सुनुवाइ अगधकारीलाई 
सम्पक्ष  िनु्षहनोस ्र आफ्ननो बच्चाकनो 
रेकड्ष प्राप्ि िन्षमा िएका कटठनाइहरूकनो 
व्याख्या िनु्षहनोस।्

चरण 11: प्र्दश्षनीहरू गचन्ह लिाउनुहनोस ्
अब र्पाईंले सनुुिाइमा कुन प्रदियानीहरू प्रर्ोि िनने 
भनेर गनणयार् िररसक्नभुएको र्, र्ो सुनिुाइको र्र्ाररीमा 
र्पाईंको प्रदियानीहरू व्र्िन्स््थर् िनया र गर्नीहरूलाई 
गच्सह लिाउन (पक्हचान) िनने राम्ो समर् हो। सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूसँि प्रदियानीहरू गच्सह लिाउने र्ररकाको बारेमा 
कठोर गनर्महरू र्न।् र्ो भ्रमलाई रोक्न र सनुुिाइमा 
सन्जलो, सहरी पक्हचानका लागि अनुमगर् क्दन र अपीलको 
घटनामा प्रदियानको स्सदभयामा राज्र् र संघीर् अदालर्को 
आिश्र्कर्ाहरू पूरा िनयाका लागि हो। र्ो कानुनी प्रक्रिर्ाका 
लागि मानक प्रक्रिर्ा हो। र्क्द प्रदियानी गच्सह लिाउने 
गनर्महरू पालना िररएन भने, र्पाईंलाई गर्नीहरूलाई पुनः 
गच्सह लिाउन सोध्न सक्क्सर्।

र्लको जानकाररीले रििण अगधकाररीको वप्रक्हर्ररङ 
गनदनेिनहरूद्ारा आिश्र्क रूपमा प्रदियानीहरूलाई कसररी 
गच्सह लिाउने भनेर ठ्र्ाक्कै व्र्ाख्र्ा िर्या:

1. प्रदियानहरूलाई रिममा राखेर सरुु िनुयाहोस ्जनु र्पाईंलाई 
अ्थया लाग्र्। र्पाईंको प्रदियानीहरू अ्डयार िनने कुन ैसहरी िा 
िलर् र्ररकाहरू रै्नन।् प्रदियानको रिम र्पाईंलाई के अ्थया 
लाग्र् र र्पाईंका लागि सहज र् भ्सने कुरामा गनभयार िर्या।

• उ्दाहरण: र्पाईंको पक्हलो साक्ी IEP लाई 
सम्बोधन िददै हुन ुहु्सर् भने, उदाहरणका लागि, 
त्र्सपगर् र्ो IEP लाई र्पाईंको पक्हलो प्रदियानी 
बनाउनकुो अ्थया हुन सक्र्।

2. अब र्पाईंले आफ्नो प्रदियानीहरू व्र्िन्स््थर् िनुयाभएको 
र्, र्ो गर्नीहरूलाई गच्सह लिाउने समर् हो। र्पाईंका सब ै
प्रदियानीहरूलाई अगभभािकका लागि “P“ गच्सह लिाइन ु
पर्या (विद्ालर्ले विद्ालर् न्जल्ला िा चाटयार स्कूलका लागि 
आफ्नो प्रदियानी “S“ गच्सह लिाउने र्; मध्र्िर्ती एकाइका 
लागि “IU“; िा काउ्सटरीका लागि “C“)।

• उ्दाहरण: अगभभािकले पाँचिटा रु्ट्टै प्रदियानी पेि 
िनने र्ोजना बनाएका र्न।् पक्हलो प्रदियानी P-1 लेबल 
हुने र्, दोस्ो प्रदियानी P-2, आक्द लेबल िररने र्।

3. प्रत्येक प्र्दश्षनी को प्रत्येक पषृ्ठमा, पषृ्ठले प्रदियानी संख्र्ा 
र पषृ्ठ संख्र्ालाई प्रदियानीमा पषृ्ठहरूको समग् संख्र्ाको 
भािको रूपमा समािेि िनुया पर्या। प्रत्रे्क पषृ्ठ अलि र पूणया 
रूपमा गच्सह लिाइ्सर्। माग्थको #2 बाट उपर्कु्त संन्क्प्त 
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नाम सक्हर् विद्ालर्को प्रत्रे्क प्रदियानीको पषृ्ठांकन (पषृ्ठ 
नम्बररङ) का लागि पगन र्ो लािू हुने र्।

• #2 बा्ट जारी उ्दाहरण: अगभभािकको पक्हलो 
प्रदियानी चार पषृ्ठ लामो र्। प्रदियानी P-1 पषृ्ठ 4 को 1, 
P-1 पषृ्ठ 4 को 2, P-1 पषृ्ठ 4 को 3, P-1 पषृ्ठ 4 को 4 को 
रूपमा गच्सह लिाइने र्। दोस्ो प्रदियानी र् पषृ्ठ लामो 
र् र गच्सह लिाइने र्: P-2 पषृ्ठ 6 को 1, P-2 पषृ्ठ 6 
को 2, आक्द।

4. प्रदियानी नम्बर र पषृ्ठ नम्बरहरू र्ल्लो दार्ाँ कुनामा 
हुन ुपर्या र पषृ्ठमा अ्सर् वप्र्सटद्ारा अस्पष्ट हँुदैन। प्रगर्गलवप 
िदाया प्रदियानी नम्बर र पषृ्ठ नम्बरहरू काक्टएका रै्नन ्भनी 
सगुनन्चिर् िनया, प्रदियान गच्सहहरू पषृ्ठको र्लबाट आधा इ्सच 
र पषृ्ठको दार्ाँ रे्उबाट आधा इ्सच हुन ुपर्या।

अकको दईु पषृ्ठहरू ठा्डो र रे्सको ढाँचामा गचन््सहर् प्रदियानीहरू 
कसररी देन्ख्सर्न ्भ्सने उदाहरणहरू हुन।्

जब प्रदियानीहरू रे्सको ढाँचामा हु्सर्न,् प्रदियानहरू उ्समखु 
हुनु पर्या र्ाक्क, ठा्डो ढाँचामा राख्दा, कािजार्को पाठ 
पषृ्ठको बार्ाँ रे्उबाट टाढा हु्सर्। अकको िब्दमा, जब 
पषृ्ठ ठा्डो ढाँचामा रान्खएको र्, पाठको िीषया बार्ाँ रे्उमा 
हुन ुपर्या र पाठको र्ल दार्ाँ रे्उमा हुन ुपर्या र र्पाईंले 
र्सलाई पषृ्ठको र्लबाट माग्थसम्म पढ्न ुहुने र्।

• ननो्ट: रे्सको ढाँचामा र्ावपएका प्रदियानहरूका लागि, प्रदियानी 
पक्हचानलाई ठा्डो ढाँचामा रान्खएको बेला, र्ल दार्ाँ कुनामा 
बार्ाँ देन्ख दार्ाँ पढ्न ुपर्या।

प्रदियानीहरू राम्ररी नम्बर िररएको रै्न भने, गर्नीहरू 
पनुःनम्बरका लागिपक्मा क्र्र्ाया िररने र्। प्रदियानीहरूलाई 
सहरी रूपमा गच्सह लिाइ अकं्कर् नभएसम्म रेक्डया ब्सद 
िररने रै्न।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  58

P-1 p. 1 को 1

पोरे्ट्रट 
ढााँचामा 
नमूना 
प्रर्दशवनी 

P-1 p. 1 को 1

पोरे्ट्रट 
ढााँचामा 
नमूना 
प्रर्दशवनी 



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  59

P-1 p. 1 को 1

ल्य
ान्ड

स्के
प 

ढााँच
ाम
ा 

नमू
ना
 

प्रर्द
शवन

ी 

P-1 p. 1 को 1

ल्य
ान्ड

स्के
प 

ढााँच
ाम
ा 

नमू
ना
 

प्रर्द
शवन

ी 



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  60

चरण 12: प्र्दश्षनीहरू प्रतिभलवप िनु्षहनोस ्
पक्हरूले आ-आफ्नो सम्बन््सधर् प्रदियानीको पूणया सेट 
साटासाट िनया आिश्र्क र् र प्रारन्म्भक सुनुिाइमा, 
सुनुिाइ अगधकाररीलाई उनीहरूको प्रदियानको पूणया सेट 
उपलब्ध िराउनु पर्या।

र्पाईंले आफ्नो सुनिुाई भचुयाअल रूपमा िरररहनभुएको 
र् भने र्ी गनर्महरू र्रक हुन सक्र्न,् त्र्सलेै सुनिुाइ 
अगधकाररीसँि जाँच िनुयाहोस।् अब र्पाईंले आफ्नो प्रदियानीहरू 
गच्सह लिाउन ुभएको र्, र्पाईंले गर्नीहरूको प्रगर्गलवपहरू 
बनाउन आिश्र्क र्। सुनुिाइमा र्पाईंसँि र्पाईंको 
प्रदियानको चार पूणया सेटहरू हुन आिश्र्क र्।

चार प्रगर्हरू गनम्न रूपमा प्रर्ोि िररने र्:

• प्रदियानीहरूको एक प्रगर्गलवप र्पाईंका लागि हुने र्।

• प्रदियानीहरूको एउटा प्रगर्गलवप पक्हलो सुनुिाइ सत्रमा 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई क्दइने र्।

• प्रदियानीहरूको एउटा प्रगर्गलवप पक्हलो सुनुिाइ सत्रमा 
िा अगघ विद्ालर्का िक्कललाई क्दइने र्।

• ििाहरी क्दंदा स्सदभया िनया साक्ीका लागि प्रदियानीहरूको 
एक प्रगर्गलवप उपलब्ध हुने र्।

र्हाँ प्रदियानी प्रगर्गलवप िनयाका लागि गनर्महरू र्न:्

• सनुिुाइ अगधकाररीका लागि र्पाईंको प्रदियानको प्रगर्गलवप 
एकर्र्फी हुन ुपर्या।

• विद्ालर्का िक्कल र कुन ैपगन साक्ीका लागि 
र्पाईंको प्रदियानीको प्रगर्गलवप एक-पक्ीर् िा दईु-
पक्ीर् हुन सक्र्।

• र्पाईंले गनम्न रूपमा आफ्नो प्रदियानी विर्रण िनया 
आिश्र्क हुने र्:

• र्पाईंले पक्हलो सुनिुाइ अगघ िा पक्हलो सुनिुाइमा 
स्कूलका िक्कललाई आफ्नो प्रदियानीको प्रगर्गलवप 
उपलब्ध िराउन सक्न ुहु्सर्। विद्ालर्का िक्कलले 
पगन त्र्सै िनने र्न।्

चरण 13: सुनुवाइका लागि िपाईंकनो 
प्र्दश्षनीहरू व्यवस््थथिि ि्ददै
र्पाईंले आरू्लाई चारिटा व्र्वक्तिर् बाइ्स्डरहरू 
(नोटबकुहरू) मा गच्सह लिाइएको प्रदियानको चार सेटहरू 
राख्नहुोस ्र प्रत्रे्क प्रदियानीमा ट्र्ाब िनुयाहोस ्र्ाक्क र्पाईं 
र्सलाई सन्जल ैरे्ला पानया सक्न ुहुने र् भ्सने गसर्ाररस 
िररएको र्। बाइ्स्डरको पक्हलो पषृ्ठले सब ैप्रदियानीहरूलाई 
गर्नीहरूको सम्बन््सधर् ट्र्ाब नम्बरसँि सचूीबद्ध िनने र्। 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा सब ैसहभािीहरू गचन््सर्र् हुन ु
सामा्सर् कुरा हो र र्पाईं पगन गचन््सर्र् हुन ुहुने र्। र्ो 
संिठनात्मक प्रणाली धेरै (प्रार्ः बहु-पषृ्ठ) प्रदियानहरू प्रब्सध 
िनने उत्म र्ररका हो जनु सामा्सर्र्र्ा सनुुिाइमा प्रर्ोि 
िरर्सर्। प्रदियानी नोटबकुका लागि आिरण पानाको उदाहरण 
गनम्न पषृ्ठमा र्।

द्िु ट्टप

कुन ैकािजार् बाइ्स्डरमा र् र्र सनुिुाइमा 
प्रर्ोि िररएन भने, सनुिुाइ अगधकाररीले 
र्सलाई अगभलेखमा स्िीकृर् भएको मा्सने 
रै्न र सम्भिर्ः आफ्नो गनणयार् िनया प्रर्ोि 
निनने र्। र्पाईं आफ्नो प्रदियानीलाई विचार 
िनया चाहन ुहु्सर् भने, र्पाईं सनुुिाइको 
समर्मा र्सलाई प्रर्ोि िनया िा स्सदभया िनया 
गनन्चिर् हुन ुपर्या।

• र्पाईंले पक्हलो सुनिुाइमा सनुुिाइ अगधकाररीलाई 
आफ्नो प्रदियानीको प्रगर्गलवप उपलब्ध िराउनु हुने र्।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  61

प्र्दश्षनी ननो्टबुकका लागि आवरण पानाकनो उ्दाहरण

  अभििावक प्र्दश्षनीहरू
  विद्ा्थतीको ्थर/विद्ालर् न्जल्ला

ट्याब  प्र्दश्षनी #  प्र्दश्षनी नाम

1  P- 1   [गिक्कको नाम] बाट [अगभभािकको नाम] लाई गमर्ी
     10/21/2020 को पत्र

2  P- 2   11/21/20 को ररपोटया का्डया

3  P- 3   [वििेषज्ञको नाम] द्ारा मलू्र्ाङ्कन गमगर् 12/20/20

4  P- 4   िहृकार्या नमनूाहरू अिस्ट 2006-क््डसेम्बर 2020

5  P- 5   [अगभभािकको नाम] बाट विद्ालर्मा जनिररी 
     2, 2020 को पत्र

6  P- 6   NOREP गमगर् जनिररी 2020

7  P- 7   IEP जनिररी 2020 मा विकगसर् भर्ो

8  P- 8   िहृकार्याका नमनूाहरू जनिररी 2007-जनु 2020

9  P- 9   [गिक्कको नाम] बाट [अगभभािकको नाम] लाई गमगर्   
     03/10/2020 को पत्र 

10  P- 10   अन््सर्म ररपोटया का्डया जनू 2020
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चरण 14: संयु्ति प्र्दश्षनीहरू तनधा्षरण
र्पाईंले विद्ालर्सँि प्रदियानी सचूीहरू आदानप्रदान 
िररसकेपगर्, र्पाईंले स्कूलका िक्कलले र्पाईंले िनुयाभएका 
केहरी िा सबै समान प्रदियानीहरू प्रर्ोि िनया चाहेको देख्नु हुने 
र्। IEPs, NOREPs, ररपोटया का्डयाहरू आक्द अगभभािक र 
विद्ालर्हरू द्ारा प्रार्ः सुनुिाइ प्रदियानीका रूपमा सचूीबद्ध 
हु्सर्न।् दोहोररने प्रदियानहरू हटाउनाले धेरै स्पष्ट र ्थप 
संन्क्प्त सनुुिाइ रेक्डया गसजयाना िर्या।

दबु ैपक्हरू सल्लाहकारद्ारा प्रगर्गनगधत्ि हु्सर्न,् सनुुिाइ 
अगधकाररीहरूले अगभर्कु्तहरूलाई अगभभािक र विद्ालर् दिुलेै 
सनुिुाइमा प्रर्ोि िनया चाहेको प्रदियानीहरू पक्हचान िनया 
अगभर्कु्तहरूलाई दृढर्ाका सा्थ प्रोत्साहन क्द्सर्न ्(“संर्कु्त“ 
प्रदियानीको रूपमा गच्सह लिाइर्ो, अगभभािकको प्रदियान 
िा विद्ालर् प्रदियानीको विपररीर् हो)। र्सले अगभभािकको 
प्रदियानी पसु्र्क र विद्ालर्को प्रदियानी पसु्र्क (एउटा मात्र 
प्रगर्गलवप चाक्ह्सर्) दिुमैा देखा पनने समान प्रदियानीहरूको 
संख्र्ा घटाउँर् िा हटाउँर्। एक पेिेिर अगभभािकको 
रूपमा, र्पाईं र विद्ालर् दबुलेै सुनिुाइमा प्रर्ोि िनया 
चाहनहुुने प्रदियानहरू भेला िनया विद्ालर्सँि काम िनया 
आिश्र्क रै्न, र्र र्पाईंलाई त्र्सो िनया स्िािर् र्। र्पाईं 
त्र्सो िनया इच्रु्क हुन ुहु्सर् भने विद्ालर्को िक्कललाई 
सम्पकया  िनुयाहोस।्

पुिया सनुिुाइ गनदनेिनहरूले संयु्ति प्र्दश्षनीकनो मदु्ालाई 
सम्बोधन िर्या। र्स स्सदभयामा, पिुया सनुिुाइ गनदनेिनहरू 
धेरै विगिष्ट र्न ्र विगभ्सन प्रश्नहरू उठ्न सक्ने भएकाले 
समीक्ा िररन ुपर्या।

उ्दाहरण: र्पाईंको 5-क्दनको खलुासामा, र्पाईंले 
सेप्टेम्बर 2020 IEP एक प्रदियानी हुने संकेर् िनुया 
हु्सर्। र्पाईंले आफ्नो प्रदियानीहरू (सेप्टेम्बर 20) गच्सह 
लिाउनभुर्ो, र्पाईंले र्ो IEP लाई P-1 को रूपमा गच्सह 
लिाउनभुर्ो। विद्ालर्का िक्कलले आफ्नो 5-क्दनको 
खलुासामा, सेप्टेम्बर 2020 IEP एक प्रदियानी हुने र् 
भनेर संकेर् िनुयाभर्ो र र्सलाई S-1 गच्सह लिाइर्ो। 
सनुिुाइमा, त्र्हाँ प्रर्ोि िररएको सेप्टेम्बर 2020 IEP 
को एक प्रगर्गलवप मात्र हुने र्। र्पाईं र विद्ालर्का 
िक्कलले अगभभािकका लागि “P“, विद्ालर्का लागि 
“S“ िा संर्कु्तका लागि “J“ गच्सह लिाइएको र् क्क 
रै्न भ्सने गनणयार् िनुया हुने र्, र्र प्रदियानीलाई कसररी 
गच्सह लिाइएको भए र्ापगन, एउटा मात्र प्रगर्गलवप 
प्रर्ोि िररने र्।

सनुवुाइ अगधकारीहरूले िपाईं र ववद्यालयलाई 
्दबुदै 5-ट्दनकनो खुलासा पत्रहरूमा सचूीबद्ध 
कुनदै पतन प्र्दश्षनीहरूका बारेमा कुरा िन्ष र 
सनुवुाइमा प्रयनोि िन्ष एउ्टा प्रतिभलवप छननो्ट 
िन्ष प्रनोत्साहन ट्दन्छन।् यद्यवप, सुनवुाइ 
अगधकारीहरूले पक्हरूलाई सनुवुाइका लागि 
प्रयनोि िररने अभिलेखकनो प्र्दश्षनीकनो एउ्टा 
प्रति िनो्तन आवश्यक हुन स्तछ।

यी तन्ददेशनहरू एउ्टदै कािजािकनो 
प्रतिभलपीहरूमा लािू िनदे उद््ेदश्यले िररन्छ। 
िपाईं र/वा ववद्यालयका वक्कलले सुनुवाइ 
अगधकारीलाई जान्न महत्तवपूण्ष रहेकनो 

अभिलेखकनो कुनदै पतन प्र्दश्षनीमा सामग्ी 
(महत्वपूण्ष) भिन्निा छ िन्ने ववश्वास 
िनु्ष हुन्छ िने, िपाईं र ववद्यालयले 
िपाईंकनो  आफ्नदै (न्तकल) प्रतिभलवप 

सुनुवाइमा प्र्दश्षनी प्रयनोि िन्ष स्तनु हुन्छ।
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साक्ी वा कािजािलाई आपवतिजनक 
मातन्ददैन क्कनिने िपाईं साक्ीले सनुवुाइमा 
के िन्न ुहुन्छ वा प्र्दश्षनमा सचूीबद्ध 
िररएकनो कुरासँि असहमि हुन ुहुन्छ िन्ने 
कुरामा िपाईं असहमि हुन ुहुन्छ। िपाईं 
ववद्यालयका साक्ी र प्र्दश्षनीहरूसँि सहमि 
हुन ुहुन्छ िने, िपाईं बाँकी प्रक्रिया सुनवुाइमा 
जान ुहुने छदैन।

चरण 15: ववद्यालयका साक्ीहरू 
वा प्र्दश्षनीहरू समीक्ा
विद्ालर्को 5-क्दनको खलुासा कािजार्ले सनुिुाइमा प्रस्र्रु् 
िनया चाहेका साक्ी र प्रर्ोि िनया चाहेको प्रदियानीहरू सचूीबद्ध 
िनने र्। र्ो जानकाररी सािधानीपूियाक समीक्ा िनुयाहोस।् 
सचूीबद्ध साक्ीहरू र प्रदियानीहरूमा र्पाईंको कुनै आपवत् 
र् क्क रै्न भनेर गनधायारण िनुयाहोस ्(विद्ालर्ले र्पाईंको 
कुन ैसाक्ी िा प्रदियानमा आपवत् जनाएको र् भने, र्पाईं 
क्कन र्ी साक्ी र प्रदियानीहरू र्पाईंको 5-क्दनको खलुासामा 
ठीकसँि समािेि िररएको र् भ्सने विश्ास िनुया हु्सर् भनेर 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई व्र्ाख्र्ा िनया र्र्ार हुनहुोस)्।

विद्ालर्का िक्कल सम्भिर्ः वििेष गिक्ाको कारण प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइमा धेरै अनभुिी र्न ्र 5-क्दनको खलुासामा कुन 
साक्ी र प्रदियानीहरू ठीकसँि सचूीबद्ध र्न ्भनेर ्थाहा 
पाउनेर्न ्भ्सने र्ाद िनुयाहोस।् अकको िब्दमा, र्ो मानक 
भ्सदा अपिाद हो क्क अगभभािकले स्कूलको 5 क्दनको 
खलुासामा आपवत् जनाउने र् र सनुिुाइ अगधकाररीले 
अगभभािकसँि सहमर् हुने र्न ्र साक्ीलाई ििाहरी क्दन 
िा सनुुिाईमा प्रदियानी प्रर्ोि िनयाबाट रोक्न गनषेध िनने 
र्। र्द्वप, र्पाईंसँि िधै आपवत् र्, त्र्सलेै स्कूलको 
5-क्दनको खलुासा सािधानीपिूयाक समीक्ा िनुयाहोस ्भ्सने 
त्र्हाँ सम्भािना र्।

विद्ालर्ले आपवत् जनाउन सक्ने सम्भाविर् कारणहरू 
सचूीबद्ध िनया असम्भि भए र्ापगन र्हाँ केहरी 
सम्भािनाहरू र्न:्

• र्पाईंले सचूीबद्ध िनुयाभएको साक्ी सनुिुाइमा ििाहरी 
क्दन उपर्कु्त व्र्वक्त होइन।

• उ्दाहरण: र्पाईंले आफ्नो बच्चाको स्कूलका 
सपुररटे्स्ेड्सट िा स्कूल बो्डया सदस्र्हरूलाई बाँकी 
प्रक्रिर्ा सनुिुाइका लागि साक्ीको रूपमा सचूीबद्ध 
िनुयाभएको र्। सनुिुाइमा र्थ्र् स््थावपर् िनयाका 
लागि सुपररटे्स्ेड्सट िा बो्डया सदस्र् िास्र्िम ैआिश्र्क 
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पनने विरलै उदाहरण हुन सक्र्, र्र प्रार्जसो र्ो 
वप्रन््ससपल, वििेष गिक्ा गनदनेिक, गिक्क िा अ्सर् 
विद्ालर्का कमयाचाररीहरू हुन ्जसलाई र्पाईंको 
बच्चाको प्रत्र्क् ज्ञान र् र त्र्सैले सुनुिाइमा 
उपर्ुक्त साक्ीहरू र्न।्

• र्पाईंले ठ्र्ाक्कै दोहोररनेिा लिभि उस्र् ैििाहरी 
मार्या र् एउटै वब्सद ुस््थावपर् िनया धेरै साक्ीहरू सचूीबद्ध 
िनुयाभएको र्।

• उ्दाहरण: एक गिक्कले सनुुिाइमा महत्तिपणूया र्थ्र् 
स््थावपर् िनया सक्र् भने, ठ्र्ाक्कै उस्र्ै कुरा भ्सन 
अ्सर् पाँच गिक्कको ििाहरी पेि िनुया आिश्र्क रै्न। 
र्ो साक्ी र प्रदियानीहरूको मात्रा (संख्र्ा) होइन, र्र 
साक्ीको ििाहरी र प्रदियानीको िुणस्र्र महत्तिपणूया र् 
भनेर र्ाद िनुयाहोस।्

• र्पाईंले आफ्नो बच्चाले िरेको हरेक IEP लाई आफ्नो 
प्रदियानीको रूपमा सचूीबद्ध िनुयाभएको र्।

• उ्दाहरण: बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ सरुु हुन ुअगघ, 
सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइमा सम्बोधन िररने 
मदु्ाहरूलाई धेरै सािधानीपूियाक र जानाजानी 
पक्हचान िनने र्। र्पाईंको बच्चाको 5 औ ंकक्ाको 
IEP सनुिुाइमा मदु्ामा र् भने, र्ो सम्भिर्ः 
क्क्स्डरिाटयानमा र्पाईंको बच्चाको IEP ले भनेको 
कुरा अप्रासंगिक र्। र्ो कठोर र गर्टो गनर्म 
होइन; प्रत्रे्क केस र्रक र् र र्पाईं पक्हलेको 
IEP को सा्सदगभयाकर्ा स््थावपर् िनया सक्म हुन सक्नु 
हु्सर्। र्र सनुिुाइ अगधकाररीलाई र्ो कािजार् क्कन 
मदु्ाहरूसँि साँच्चै सा्सदगभयाक र् भनेर व्र्ाख्र्ा िनया 
र्र्ार हुनहुोस।्

ननो्ट: भाि चार हेनुयाहोस ्: आपवत्हरू बारे ्थप जानकाररीका 
लागि आपवत्हरू।.

र्पाईंलाई विद्ालर्को प्रदियानी िा साक्ीहरूमा िैध आपवत् 
र् भने, र्पाईं दईु मध्रे् एउटा िनया सक्नहुु्सर् भनेर र्पाईं 
विश्ास िनुया हु्सर्:

1. र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई एउटा पत्र िा इमेल 
पठाउन सक्न ुहु्सर्, स्कूलको िक्कललाई प्रगर्गलवप सक्हर्, 
धेरै सटरीक िब्दहरूमा व्र्ाख्र्ा िददै, विद्ालर्लाई गनन्चिर् 
साक्ी प्रस्र्रु् िनया िा गनन्चिर् प्रदियानी प्रर्ोि िनया गनषेध 

िररएको र् भनेर र्पाईं क्कन विश्ास िनुया हु्सर्। सनुिुाइ 
अगधकाररीले विगभ्सन र्ररकामा जिार् क्दन सक्र्न:्

• सनुिुाइ अगधकाररीले  र्पाईंको आपवत्को बारेमा 
गनणयार् िददै (उनीहरू र्पाईंसँि सहमर् र्न ्क्क रै्नन ्
भनी बर्ाउन) र्पाईंको गचठ्ठी िा इमेलको जिार् 
क्दन सक्र्न;्

• सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइ अगधकाररीको गनर्म 
अगघ विद्ालर्का िक्कललाई र्पाईंको आपवत्को जिार् 
क्दन सोध्न सक्र्न;्

• सनुिुाइ अगधकाररीले सम्मेलन कलमा र्पाईंको 
आपवत्हरू सम्हाल्ने गनणयार् िनया सक्र्न;्

• सनुिुाइ अगधकाररीले पक्हलो सनुिुाइमा र्पाईंको 
आपवत्हरू सम्हाल्ने गनणयार् िनया सक्र्न।्

2. आफ्नो लागि एउटा नोट बनाउनुहोस ्र्ाक्क सनुुिाइमा 
र्पाईंले त्र्स समर्मा आफ्ना सरोकारहरू (आपवत्हरू) 
उठाउन सक्न ुहु्सर् र सनुुिाइ अगधकाररीलाई गनणयार् िनया 
सोध्नुहोस।्
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चेक इन ि्ददै

एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनुरोध र्पाईं िा स्कूल द्ारा दार्र िररएको ग्थर्ो।

पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ी दार्र िररर्ो, आिश्र्क भएमा र सुनिुाइ अगधकाररीले पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ीमा 
िासन िर्को।

उजरुरी दर्ाया निननेले उजरुरीको जिार् क्दएका र्न।्

र्पाईं, एक अगभभािकका रूपमा, उजरुरी दार्र िनुयाभर्ो भने, एक समाधान बठैक आर्ोन्जर् िररएको 
ग्थर्ो (िा समाधान बैठकको सट्टा मार् िा मध्र्स््थर्ा प्रर्ोि िररर्ो)।

र्पाईं र विद्ालर्ले र्पाईंको 5-क्दनको खुलासा सूचीहरू आदानप्रदान िनुयाभएको र्।

र्पाईंले संर्कु्त प्रदियानीका बारेमा विद्ालर्का िक्कलसँि कुरा िनुयाभएको र्।

र्पाईंले आफ्नो प्रदियानीका चार प्रगर्हरू गच्सह लिाउनुभएको र् र गर्नीहरूलाई व्र्वक्तिर् 
बाइ्स्डरहरूमा राखे्न विचार िनुयाभएको र् (र्पाईं व्र्वक्तिर् रूपमा सनुिुाइ िददै हुन ुहु्सर्; र्पाईं 
भचुयाअल सनुिुाइ िददै हुनहुु्सर् भने, प्रदियानीहरू कसररी सम्हाल्नपुर्या भनेर सनुुिाइ अगधकाररीसँि 
जाँच िनुयाहोस)्।

र्पाईंले विद्ालर्का साक्ीहरू/प्रदियानहरूमा कुन ैआपवत् र् क्क रै्न भनी हेनया विद्ालर्को 5-क्दनको 
खलुासा सचूीहरूको समीक्ा िनुयाभएको र्।

र्पाईं र विद्ालर्का िक्कलले र्पाईंको प्रदियानको प्रगर्गलवपहरू साटासाट िनुयाभएको र् िा पक्हलो 
सनुिुाइमा त्र्सो िनुया हुने र्।

हालसम्म, गनम्न कुराहरू भएका र्न:्

अब र्पाईं आफ्नो अन््सर्म सनुिुाई र्र्ाररी िनया समर् हो। सबजैना सनुिुाइका 
लागि र्रक र्ररकाले र र्रक रिममा र्र्ाररी िर्यान,् र्र र्हाँ र्र्ार िनयाका लागि 
सामा्सर्र्र्ा िररएका िगर्विगधहरूको सूची र्।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  66

चरण 16: सुनुवाइका लागि ियारी
उद्घा्टन बयान
पक्हलो सनुिुाइ सत्रमा, सनुुिाइ अगधकाररीले र्पाईंलाई 
उद्ाटन बर्ान क्दन सोध्ने र्न।्

उद्ाटन बर्ान प्रमाण होइन। सुनिुाइ अगधकाररीले र्पाईंले 
आफ्नो सुरुको बर्ानमा के िनुया हु्सर् िा के भ्सनहुु्सन भ्सने 
आधारमा मदु्ाको गनणयार् िददैन। र्र प्रारन्म्भक बर्ानले 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई ठ्र्ाक्कै के समस्र्ाहरू र्न ्(र्पाईं 
र विद्ालर्मा असहमर् भएका कुराहरू) गनधायारण िनया मद्र् 
िर्या। प्रारन्म्भक बर्ानले सनुिुाइ अगधकाररीलाई र्पाईंको 
मदु्ाको एक गसंहािलोकन पगन क्द्सर्। र्पाईंले अिस््थाका 
आधारभूर् र्थ्र् र सनुुिाइ अगधकाररीले के िरून ्भ्सने 
र्पाईं चाहनु हु्सर् भनी व्र्ाख्र्ा िनया सक्न ुहु्सर्।

र्ाद िनुयाहोस,् र्स वब्सदसुम्म, सब ैसनुिुाइ अगधकाररीलाई 
र्पाईंको मदु्ाका बारेमा ्थाहा र् र्पाईंले उजुररीमा के 
राख्न ुहु्सर् र विद्ालर्ले र्सको जिार्मा के राखेको र्। 
प्रारन्म्भक बर्ान भनेको केस के हो भनेर र्पाईंको आफ्नै 
िब्दमा व्र्ाख्र्ा िनने र्पाईंको अिसर हो।

ध्र्ान क्दनुहोस ्क्क सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइका लागि 
सोधेको पक्ले सनुुिाइमा भएका मदु्ाहरू के हुन ्भनेर 
ठ्र्ाक्कै बर्ाएको अपेक्ा िर्या। सनुिुाइ अगधकाररीले ििाहरी 
मात्र स्ुसने र्न ्र प्रारन्म्भक बर्ानहरूमा पक्हचान िररएका 
मदु्ाहरूसँि सम्बन््सधर् कािजार्हरू विचार िनने र्न।्

दबु ैपक्ले आफ्नो प्रारन्म्भक बर्ान क्दए पगर्, सुनुिाइ 
अगधकाररीले सामा्सर्र्र्ा मदु्ाहरूलाई रेक्डयामा स्पष्ट रूपमा 
बर्ाउने र्न।् उनीहरूले सहरी रूपमा मदु्ाहरूको सारांि 
क्दएका र्न ्र मदु्ाहरू पणूया र स्पष्ट नभएसम्म पक्हरूसँि 
काम िनने र्न ्भनेर सनुुिाइ अगधकाररीले प्रत्रे्क पक्लाई 
सोध्ने र्न।् मदु्ाहरूको अन््सर्म सनुुिाइ अगधकाररीको 
सारांिमा समािेि निररएको केहरी कुरा र् भने, त्र्सलाई 
सनुिुाइमा सम्बोधन िररने रै्न र सनुुिाइ अगधकाररीको 
गनणयार्मा समािेि िररने रै्न। सनुुिाइमा के-के मदु्ाहरू 
गनर््सत्रण िररनेर्न ्भ्सने कुरा र्पाईंले ठ्र्ाक्कै बझु्नभुएको 
र् भनी सगुनन्चिर् िनुयाहोस।्

प्रारस्म्िक बयानमा मुद््दा उठाइएन िने, 
सुनुवाइ अगधकारीकनो तनण्षयमा (केही ्दलु्षि 

अपवा्दहरूमा मात्र) यसलाई सम्बनोधन 
िररने छदैन।

द्िु ट्टप

र्पाईंले आफ्नो उद्ाटन बर्ान क्दईसकेपगर्, 
विद्ालर्का िक्कलले आफ्नो उद्ाटन 
बर्ान क्दने र्न।् ध्र्ानपिूयाक सु्सनुहोस,् 
र्सले र्पाईंलाई र्पाईंको बच्चाको िैन्क्क 
कार्यारिमका बारेमा र्पाईंको विचारलाई 
विद्ालर्ले कहाँ चनुझौर्ी क्दन चाह्सर् भ्सने 
बारे राम्ो जानकाररी क्दने र्।
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र्पाईं आिामी सनुिुाइका लागि र्र्ाररी िनया ्थाल्नुभएको 
खण््डमा र्पाईं आफ्नो सोच संिक्ठर् िनयाका लागि र्पाईंको 
उद्ाटन बर्ान लेखेर सरुु िनया सक्न ुहु्सर्। सनुिुाइको 
सम्पणूया र्र्ाररी पूरा भएपगर् अ्सर् मागनसहरूले प्रारन्म्भक 
बर्ान लेख्न रुचाउँर्न।् उद्ाटन बर्ान लेख्नका लागि कुन ै
गनन्चिर् समर् रै्न। र्पाईंका लागि जे राम्ो हु्सर्ठीक र्। 
र्द्पी, र्पाईंले सनुुिाइ अगघ आफ्नो उद्ाटनको बर्ान 
लेख्नु पर्या र र्पाईंले र्सलाई सनुिुाइमा पढ्न सक्नु हु्सर् 
िा बोल्ने रिममा िाइ्डको रूपमा प्रर्ोि िनया सक्न ुहु्सर्। 
सामा्सर्र्र्ा, उद्ाटन बर्ान लिभि 5 गमनेट लामो हु्सर् 
त्र्सलेै र्पाईं सक्म हुन ुहुने रै्न, न र् र्पाईंले र्स 
समर्मा प्रत्रे्क र्थ्र्लाई कभर िनया सक्न ुहु्सर्।

र्पाईंको उद्ाटन बर्ान र्ोजना िदाया र्हाँ केक्ह 
स्ुझािहरू र्न:्

• मखु्र् र्थ्र्हरू बर्ाउनहुोस ्जनु र्पाईं विश्ास िनुया हु्सर्।

• स्पष्ट हुनहुोस।्
• दृढ रहनहुोस,् सा्थ ैसकारात्मक। अक्हले बहस िनने 
बेला होइन।

• आफ्नो मागमला अगर्रंन्जर् निनुयाहोस।्

• र्पाईंको मागमलाको गसद्धा्सर्को व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस ्
(र्पाईंले अिस््था के हो भ्सने विश्ास िनुया हु्सर् र र्पाईंले 
अिस््था कस्र्ो हुन ुपर्या भ्सने विश्ास िनुया हु्सर्)।

• र्पाईंले खोज्नहुुने उपार् िा नगर्जाको व्र्ाख्र्ा िरेर 
अ्सत्र् िनुयाहोस ्(Mauet, 1980)।

उद्घा्टन व्तिव्यका लागि उ्दाहरण ढाँचा
र्हाँ एउटा ढाँचा हो जुन र्पाईंले पछ्र्ाउन चाहनुहोला 
(र्पाईंले र्सलाई प्रर्ोि िनया आिश्र्क रै्न, र्र र्सले 
र्पाईंलाई र्पाईंको उद्ाटन बर्ान कसररी संरचना िनने भ्सने 
बारे एक विचार क्द्सर्):

• पररचर्:
• “सनुिुाइ अगधकाररी [नाम]: मेरो नाम 
Beth Jones हो, र म [स्कूल क््डन्स्ट्क्ट] मा 5 
कक्ाको विद्ा्थती Connor Jones को अगभभािक हँु।“

• र्पाईंको बच्चाका बारेमा सा्सदगभयाक र्थ्र्हरूको 
र्ोटो वििरण र र्पाईंले बाँकी प्रक्रिर्ाका लागि क्कन 
अनरुोध िनुयाभर्ो:

• “मलेै बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका लागि अनरुोध िरें 
क्कनभने मलाई मेरो र्ोराको पढाइ कार्यारिमको बारेमा 
गच्सर्ा र्। Connor पढाइमा एक विगिष्ट गसकाउने 
असक्मर्ा भएको रूपमा पक्हचान िररएको र्। उसले 
र्स िषयासम्म स्कूलमा धेरै राम्ो िरररहेको र्...“

• के भएको र् भनी र्पाईंको विश्ास र् व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस।्

• प्रमाणले देखाउने र् भ्सने र्पाईंलाई विश्ास र् भनी 
व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस:्

• “नोभेम्बर 2020 IEP ले संकेर् िर्या क्क ...“

• र्पाईं के खोज्दै हुन ुहु्सर्:

• “म र्पाईलाई … िनुयाहुन अनरुोध िददैरु्“

• “ध्सर्िाद।“
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सुनुवाइमा साक्ीहरूकनो आ्ेदश
र्पाईंको 5-क्दनको खलुासा पत्रमा साक्ीहरूको सचूी हेनुयाहोस।् 
र्पाईं आफ्नो मुद्ा कुन रिममा प्रस्र्रु् िनया चाहान ुहु्सर् 
भ्सने गनणयार् िनया आिश्र्क र्।

• केले र्ाक्कया क अ्थयाबनाउँर्?

• कुन साक्ीले पक्हले ििाहरी क्दनु पर्या?

• कुन ैसाक्ीहरूसँि कुन ैसमर् र्ागलका समस्र्ाहरू र्न?् 
त्र्सो हो भने, साक्ीहरू र्पाईंले रुचाउनहुुने रिमबाट बाक्हर 
जान ुपनने हुन सक्र्। र्द्वप, र्ो गच्सर्ाको विषर् हुन ुहँुदैन 
क्कनक्क सुनिुाइ अगधकाररीहरूले गनर्गमर् रूपमा त्र्स्र्ा 
अनसुगूचर् चनुझौर्ीहरूको सामना िर्यान ्र पररणामस्िरूप 
साक्ीको रिम पररिर्यान िनया आिश्र्क हु्सर्। र्स्थया, सनुुिाइ 
अगधकाररीले साक्ीहरू र्पाईंले चाहेको रिमभ्सदा बाक्हर भए 
र्ापगन र्पाईंको प्रमाण बुझ्न सक्म हुने र्न।्

सुनुवाइमा िपाईंकनो िवाही
र्पाईं सनुुिाइमा साक्ी ब्सन चाहनु हु्सर् होला। 
सामा्सर्र्र्ा साक्ीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न ुपर्या, जसको 
उनीहरूले जिार् क्द्सर्न।् र्पाईंलाई प्रश्न सोध्न र्पाईंको 
आफ्नै िक्कल नभएको कारणले र्पाईंलाई बर्ान क्दन 
अनमुगर् क्दइएको र्। र्पाईंलाई अदालर् ररपोटयार द्ारा 
िप्थ गलइनेर् र कसम गलन िा र्पाईं सत्र् बोल्नु हुनेर् 
भनी पुवष्ट िनया भगन्सर्। (िक्कलहरूले ििाहरी िददैनन ्
त्र्सलेै गर्नीहरू अदालर् ररपोटयारद्ारा िप्थ गलँदैनन।्) 
त्र्सपगर् र्पाईंलाई ििाहरी क्दने मझौका क्दइने र्। र्पाईंलाई 
विद्ालर्का िक्कल र हुन सक्र् सनुुिाइ अगधकाररीद्ारा 
प्रश्नहरू सोगधने र्।

र्सले र्पाईंलाई ्थप सहज बनाउँर् भने र्पाईंले आफ्नो 
ििाहरी लेख्न सक्न ुहु्सर् र र्सलाई स्सदभया िनया सक्न ुहु्सर् 
िा पढ्न पगन सक्नु हु्सर्।

साक्ीहरूका लागि प्रश्नहरू ियार ि्ददै
र्पाईंले साक्ी प्रश्नका लागि र्र्ाररी िनने र्ररका र्पाईं 
र र्पाईंको िैली र प्रा्थगमकर्ाहरूमा गनभयार हुने र्। र्पाईंले 
प्रत्रे्क साक्ीलाई सोगधने वििेष प्रश्नहरू लेख्न सक्न ुहु्सर्। 

र्पाईंले िास्र्विक प्रश्नहरूको सट्टा प्रत्रे्क साक्ीसँि 
सम्बोधन िनया चाहनभुएको विषर्हरूको सचूी लेख्न सक्न ु
हु्सर्। र्र र्पाईंले र्सलाई कसररी िनने र्नझौट िरेर्ा पगन, 
र्पाईंले सनुिुाइमा सब ैसाक्ीहरू (र्पाईंका र विद्ालर्का 
दिु)ै लाई के सोध्न चाहनहुु्सर् भनेर पत्ा लिाउन समर् 
खचया िनुया पर्या। र्पाईं जस्र्ो नभई, साक्ीहरूले मात्र बर्ान 
क्दन सक्दैनन;् गर्नीहरूलाई प्रश्न सोध्नु पर्या।

र्ाद िनुयाहोस,् र्पाईंले आफ्ना साक्ीहरूलाई सोध्न ुहुने प्रश्न 
र उनीहरूबाट र्पाईंले प्राप्त िनने जिार्हरू र्पाईंको मदु्ा 
प्रमान्णर् िनयाका लागि हुन।् त्र्ो हो, र्पाईंले के विश्ास 
िनुया हु्सर् त्र्ो र्थ्र् हो। र्पाईंलाई 100% गनन्चिर्र्ाका सा्थ 
कुन ैपगन साक्ीले के भ्सन ुहु्सर् भनेर जा्सन सक्न ुहु्सन 
भने प्रश्नहरू लेख्दा र्ो क्दमािमा राखु्नहोस।्

साक्ीहरूलाई प्रश्न िनदे ट्दशातन्ददेशहरू
साक्ीहरूलाई सोध परु् िनने गनर्महरू र्न।् एक बाँकी 
प्रक्रिर्ा सनुिुाइ एक प्रिासगनक कार्यािाहरी हो, एक 
अदालर्को कार्यािाहरीको सट्टा, त्र्सलेै सनुुिाई अगधकाररी 
अदालर्को कार्यािाहरी मा लािू कठोर गनर्महरूको पालना 
िनया बाध्र् रै्न। र्द्वप, र्पाईं र्ी गनर्महरू मध्रे् केहरीसँि 
पररगचर् हुन ुपर्या क्कनभने सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईं 
र विद्ालर्का िक्कल दिुलैाई कुन ैन कुन ैर्ररकाले पालना 
िरेको अपेक्ा िनुया हुने र् भ्सने महत्तिपूणया र्।

र्पाईंले आफ्नो साक्ीहरूका लागि ििाहरी क्दन सक्नु हु्सन 
भ्सने र्ाद िनया आधारभूर् गनर्महरू मध्रे् एक हो। र्ो 
साक्ीले सनुिुाइ अगधकाररीले सु्सन ुपनने महत्तिपणूया र्थ्र्हरूको 
ििाहरी क्दने र् भ्सने र्पाईंलाई विश्ास र् भएको हुनाले 
र्पाईंले सनुिुाइमा साक्ीलाई उपन्स््थर् िा “बोल“ िनुया 
हु्सर्। र्पाईंले आफ्नो साक्ीलाई बोलाउनु हु्सन र त्र्सपगर् 
अगनिार्या रूपमा र्पाईंले आफ्नो प्रश्नमा खोज्नभुएका उत्रहरू 
क्दनहुोस ्िा आफ्ना प्रश्नहरूमा जिार्हरू स्ुझाि क्दनुहोस।् 
र्सलाई साक्ीकनो नेितृ्व भगन्सर्।

त्र्सलेै, र्पाईं आफ्नो आफ्नै साक्ीहरू प्रश्न िददै हुन ुहु्सर् 
भने प्रत्र्क् पररीक्ाको रूपमा उल्लेख िररएकनो छ, र्पाईंलाई 
सामा्सर्र्र्ा गलक््डङ प्रश्नहरू, प्रश्नहरुमा न ैउत्र लकेुका 
िा सु्झाि क्दने, सोध्न अनमुगर् क्दइने रै्न।
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र्हाँ एक गलक््डङ प्रश्नको उदाहरण हो, जुन अनपुर्कु्त र्:

अभििावक: “त्र्सोभए मेरो बच्चाले जनिररीदेन्ख माचया 
मक्हनाहरूमा स्पीच ्ेथरापी प्राप्त िरेन, हप्तामा र्ीन पटक 
उसको IEP आिश्र्क र्, हैन?“

ववद्यालयका वक्कल: “आपवत्। [अगभभािकको नाम] साक्ीको 
नेर्तृ्ि िददै हुन ुहु्सर्।“

र्सको सट्टा, प्रश्नहरू र्सररी अिाक््ड बढ्न ुपर्या (िैर-अग्णी 
प्रश्नका लागि):

अभििावक: “मेरो बच्चाले जनिररी देन्ख माचया सम्म कगर् 
पटक स्पीच ्ेथरापी प्राप्त िर्को?“

[साक्ीको जिार्]

अभििावक: “कगर् पटक IEP ले मेरो बच्चालाई त्र्ो 
समर्ािगधमा स्पीच ्ेथरापी प्राप्त िनने भनेको र्?“

[साक्ीको जिार्]

अभििावक: “स्पीच ्ेथरापीमा भएको र्ो कमीले मेरो बच्चामा 
कस्र्ो प्रभाि पारेको र्?“

[साक्ीको जिार्]

र्पाईंले आफ्ना साक्ीहरूको गलक््डङ प्रश्नहरू सोध्न सक्नु 
हु्सन। र्र र्पाईंले विद्ालर्का साक्ीहरूका गलक््डङ प्रश्नहरू 

द्िु ट्टप

गलक््डङ प्रश्नहरू सोध्न र्ो धेरै सन्जलो र्; 
अनुभिी िक्कलहरूले पगन कक्हलेकाहरंी 
त्र्सो िनया सक्र्न।् अग्िामी प्रश्नहरू 
सोध्ने सम्भािनालाई कम िनया “कसले“, 
“के“, “कहाँ“, “कक्हले“, “क्कन“ र “कसररी“ 
जस्र्ा िब्दहरूबाट र्पाईंका साक्ीहरूलाई 
र्पाईंका प्रश्नहरू सुरु िनुया उपर्ोिी हुन 
सक्र्।

सोध्न सक्नु हु्सर्। विद्ालर्का साक्ीहरूलाई सोधपुर् रिस 
पररीक्ाको समर्मा हु्सर्।

रिस परीक्ा सञ्चालन िनने क्लागसक र्ररका गनम्नसँि सरुु 
िनुया हो:

“के र्ो साँचो होइन ...“, िा
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“के र्पाईं मसँि सहमर् हुन ुहु्सर् ...“

र्पाईंले साक्ीहरूलाई कुन प्रश्नहरू सोध्न चाहनु हु्सर् भ्सने 
गनणयार् िदाया, र्पाईंले आफ्ना साक्ीहरूका गलक््डङ प्रश्नहरू 
सोध्नु हँुदैन भ्सने कुरालाई सीधा क्दमािमा राख्नहुोस,् र्र 
र्पाईंले विद्ालर्का साक्ीहरूका गलक््डङ प्रश्नहरू सोध्न 
सक्न ुहु्सर्। र्ो स्पष्ट रै्न क्क साक्ीलाई अगभभािक 
साक्ी िा विद्ालर् साक्ी मागन्सर्, र्सका बारेमा सनुिुाइ 
अगधकाररीसँि कुरा िनुयाहोस।्

िथ्य ववरुद्ध राय
सामा्सर्र्र्ा, एक साक्ीले आफ्नो ज्ञान गभत्र र्थ्र्हरूका 
रूपमा मात्र ििाहरी क्दन सक्र् र उनीहरूको रार् होइन। 
एक अपिाद एक ववशषेज्ञ साक्ीका लागि हो, जसले 
आफ्नो रार्का रूपमा ििाहरी क्दन सक्र्; जे होस,् र्पाईंले 
आफ्नो साक्ी विज्ञ हुन ुहु्सर् भनी केहरी प्रश्नहरू सोधेर 
प्रमान्णर् िनुया पर्या जसले उनीहरूले आरू्ले ििाहरी क्दने 
के्त्रमा जानकार र्न ्भनी देखाउँर्न।् वििेषज्ञ सामा्सर्र्र्ा 
के्त्रमा पेिेिर हो जसमा ििाहरी खोन्जएको र्। उदाहरणहरू 
मनोिैज्ञागनक, गचक्कत्सक िा र्पाईंको बच्चासँि काम िनने 
अ्सर् पेिेिर हुन।् सनुिुाइमा ििाहरी क्दन विद्ालर्ले आफ्ना 
वििेषज्ञहरूलाई पगन प्रस्रु्र् िनया सक्र्।

एक वििेषज्ञको रूपमा साक्ीलाई र्ोग्र् बनाउन, सामा्सर् 
प्रश्नहरूले व्र्वक्तको िैन्क्क पषृ्ठभगूम, क््डग्ी र कार्या अनभुिको 
बारेमा सोध्र्न।् गर्नीहरूका जिार्हरूले उनीहरूलाई 
मनोिैज्ञागनक पररीक्ण, िाररीररक उपचार, आक्द जस्र्ा 
ििाहरी क्दन सोगधएको विषर्को बारेमा उनीहरू जानकार 
र्न ्भनी देखाउँर्न।्

र्हाँ वििेषज्ञहरूलाई सोगधएको प्रश्नहरूको एक उदाहरण र्:

अभििावक: “्डा. न्स्म्थ, के र्पाईं आफ्नो िनै्क्क पषृ्ठभूगम 
िणयान िनुया हु्सर्?“

[साक्ीको जिार्]

अभििावक: “कृपर्ा आफ्नो कार्या अनभुि िणयान िनुयाहोस।्“

[साक्ीको जिार्]

वििेषज्ञले र्स विषर्मा पुस्र्क िा कािजपत्रहरू प्रकागिर् 
िरेका र्न,् िा कुनै महत्तिपूणया काम िरेका र्न ्भने, 
र्पाईंले उनीहरूलाई सोध्न सक्नु हु्सर्। र्पाईंले वििेषज्ञको 
ररजमेु समीक्ा िरेर प्रश्नहरूका लागि विचारहरू प्राप्त िनुया 
हुने र्।

र्पाईंले र्स्र्ो प्रारन्म्भक प्रश्नको अ्सत्र् िनुया हु्सर्, “म ्डा. 
न्स्म्थलाई [वििेषर्ा के्त्र] को के्त्रमा वििेषज्ञको रूपमा 
प्रस्र्ाि िरु्या“।

ननो्ट: र्पाईंले आफ्नो वििेषज्ञलाई र्ोग्र् बनाउन आिश्र्क 
नहुन सक्र्। वििेषज्ञ पक्हले न ैविद्ालर् अगधिक्ता 
र सनुिुाइ अगधकाररीलाई ्थाहा र् भने, र्पाईंले र्ो  
प्रक्रिर्ामा जान आिश्र्क नहुन सक्र्। कक्हलेकाहरंी  
पक्हरूले वििेषज्ञको र्ोग्र्र्ाहरू र्ोक्न सक्र्न ्िा सहमर् 
हुन सक्र्न।्

सनुवुाइ अगधकारीलाई (ववद्यालय वक्कलका 
लागि प्रतिभलवपकनो साथि) पेश िन्ष सधैं 
आफ्ननो ववशषेज्ञकनो बायनोडा्टाकनो हालकनो 
प्रतिभलवप राखु्नहनोस।्

र्पाईं एक वििेषज्ञलाई प्रस्र्रु् िददै हुन ुहु्सर् जसलाई 
सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुन िलु्क चाक्ह्सर्, र्पाईं त्र्ो 
िलु्कका लागि न्जम्मेिार हुन ुहुने र्। सनुुिाइमा उपन्स््थर् 
हुनका लागि उनीहरूले के िलु्क गलने र्न ्भनी गनधायारण 
िनया सकेसम्म चाँ्डो आफ्नो वििेषज्ञसँि कुरा िनुयाहोस।् 
र्पाईंसँि बाक्हरको ररपोटया िा मलू्र्ाङ्कन ्डाक्टरले परूा 
िरेका र्न ्भने, सामा्सर्र्र्ा ररपोटयाका बारेमा ििाहरी क्दन 
उनीहरूलाई त्र्हाँ राख्न ुराम्ो हु्सर्। र्द्वप, त्र्ो लािर् 
पर्ायाप्त हुनसक्ने हुनाले, र्पाईंले सनुिुाइमा वििेषज्ञलाई 
उपन्स््थर् िराउन, सुनिुाइ अगधकाररीलाई टेगलर्ोनद्ारा 
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ििाहरी क्दन िा िस्रु्र्ः उपन्स््थर् हुन अनमुगर् क्दन (जसले 
केहरी पसैा बचर् िनया सक्र्), िा वििेषज्ञलाई रेक्डयामा 
मात्र ररपोटया पेि िनने भनेर गनणयार् िनुया पनने र्। भाि 
र् हेनुयाहोस ्: सनुिुाइमा वििेषज्ञ ररपोटयाहरू प्रर्ोि िनने बारे 
्थप जानकाररीका लागि वििेषज्ञ ररपोटयाहरू।

द्िु ट्टप

र्पाईंले आफ्नो प्रश्नहरू लेख्नु अगघ, भाि 
चार पढ्नुहोस:् आपवत्हरू। सामा्सर् 
आपवत्हरू बझु्दा र्पाईंका प्रश्नहरू 
“आपवत्जनक रै्नन“् भ्सने सम्भािना 
बढ्र्। त्र्सपगर्, र्स खण््डमा र्कया नहुोस ्
र प्रत्रे्क साक्ीका लागि प्रश्नहरू िा 
सोधपुर्का के्त्रहरू र्र्ार िनया ्थाल्नुहोस।्

सुनुवाइकनो अस्न्िम ियारी

• सनुिुाइको गमगर्, समर् र स््थान पुन:जाँच िनुयाहोस।्

• र्पाईंका साक्ीहरूसँि सनुिुाइको गमगर्, समर् र स््थान 
्थाहा र् िा र्ो भचुयाअल सनुिुाइ हो भने, गर्नीहरूसँि लि 
इन िनने गलङ्क र् भनी पवुष्ट िनुयाहोस।्

• सनुिुाइका लागि र्पाईंका साक्ीहरू क्दनभर उपलब्ध हुने 
र्न ्भनी सगुनन्चिर् िनुयाहोस।् उनीहरू रै्नन ्भने, सनुिुाइ 
अगधकाररी र स्कूल अगधिक्तासँि उनीहरू उपलब्ध हुने 
समर्का बारेमा काम िनुयाहोस ्र्ाक्क सनुुिाइ सहज रूपमा 
चल्ने र् र र्पाईंको साक्ीले ििाहरी क्दन सक्म हुने र्न।्

• र्पाईंका साक्ीहरूलाई के आिा िनने भ्सने बारे ्थाहा 
क्दनहुोस।् उनीहरू िप्थ अ्सर्ियार् हुने र्न ्र सत्र्र्ाका 
सा्थ प्रश्नहरूको जिार् क्दन आिश्र्क र् भने उनीहरूलाई 

व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस।् र्पाईंले उनीहरूलाई प्रश्न िररसकेपगर् 
विद्ालर्ले उनीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्न अनमुगर् क्दइने र् 
भनेर उनीहरूलाई सचेर् िराउनहुोस।् सनुिुाइ अगधकाररीले 
उनीहरूलाई प्रश्नहरू पगन सोध्न सक्र्न ्भ्सने बारे 
उनीहरूलाई ्थाहा क्दनुहोस।्

• र्ो र्पाईंका लागि महत्तिपूणया र् भने, सनुिुाइको रिममा 
पेर् पदा्थया/पानीका लागि अगग्म प्रब्सधहरू, खाजा िा 
बेलकुाको खानाको प्रब्सध (सनुिुाइ समर्को आधारमा) 
र र्पाईं िा र्पाईंको र्र्या बाट उपन्स््थर् हुने कुन ैपगन वििेष 
प्रकृगर्को कुनै पगन कुराको पवुष्ट िनुयाहोस।्

• र्पाईंलाई ्थप सहज बनाउने िस्र्हुरू प्र्ाक िनुयाहोस ्
(कर्ी, पानी, बे्कका लागि खाजा, खाजा)। र्ा र् आफ्नो 
खाजा ल्र्ाउनहुोस ्िा खाजाका लागि निद उपलब्ध 
िराउनहुोस।् र्पाईंको खाजाका लागि प्रिीर्न उपलब्ध  
नहुन सक्र्, त्र्सलेै र्सलाई ध्र्ानमा राखु्नहोस।्

• कामबाट रु्ट्टरीको समर् गमलाउनहुोस।्

• आिश्र्क भएमा बाल हेरचाह र/िा र्ार्ार्ार्को 
व्र्िस््था िनुयाहोस।्

• सनुिुाइका लागि कुन ैडे्स को्ड रै्न, र्र र्ो काननुी 
प्रक्रिर्ा भएको हुनाले, र्पाईंलाई धेरै अनझौपचाररक रूपमा 
लिुा लिाउन गसर्ाररस िररँदैन (िट्सया, न्फ्लप फ्लप, 
आक्द)।
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अतिरर्ति स्नोिहरू

एक नक्कली कारण प्रक्रिर्ा सुनिुाइ ODR 
को िेबसाइटमा ODR प्रभशक्ण भिडडयनो पषृ्ठमा 
उपलब्ध र्। र्पाईंको सनुिुाइ अगघ गभक््डर्ो 
हेनुया उपर्ोिी हुन सक्र्।

ववववध जानकारी
सुनुवाइकनो भमति सानु्ष पनदे माि ि्ददै
एक सनुिुाइ अगधकाररीलाई मुद्ा गनरु्क्त िररएको खण््डमा, 
गर्नीहरूले पक्हलो सनुिुाइको समर् र्ागलका बनाउँर्न।्

र्पाईं केिल एक गनधायाररर् सुनिुाई उपन्स््थर् हुन नसक्ने 
समर् हुनसक्र्। र्ाद िनुयाहोस ्क्क त्र्हाँ कुन ैवििेष 
र्थ्र्हरू रै्नन ्जनु सधैँ सनुिुाइ पुन: गनधायाररर् हुने 
पररणाम हो । र्सको सट्टा, सनुिुाइ अगधकाररीले प्रत्रे्क 
व्र्वक्तिर् मुद्ालाई विचार िनुया पर्या। गनणयार् िनने अगधकार 
भएको एक मात्र व्र्वक्त, सनुिुाइ अगधकाररीले धेरै र बारम्बार 
प्रगर्स्पधाया िनने कारकहरूलाई स्सर्लुनमा राख्न ुपर्या।

आमाबाबुले सुनुिाई पुनः गनधायाररर् िनया आग्ह िनने धेरै 
कारणहरु हुनसक्र्न।् सुनुिाइ अगधकाररीले सुनुिाइको 
समर्र्ागलका पुनः र्र् िनया सहमर् भए िा नभएकोलाई 
र्पाईंको मुद्ाको िक्ती िा कमजोररी िा सुनुिाइ 
अगधकाररीको एक पक्लाई अकको पक्को प्रा्थगमकर्ाको 
रूपमा व्र्ाख्र्ा िररनु हँुदैन। प्रत्रे्क मुद्ा र्रक हु्सर् 
र सुनुिाइ अगधकाररीसँि धेरै र्न ्भ्सने ख्र्ाल िनुयाहोस।् 
सुनुिाइलाई पुनः गनधायाररर् िनने क्क निनने गनणयार् िदाया 

विचार िनुयापनने कारकहरू।

सनुिुाइ अगधकाररीहरूसँि सनुुिाइ पुनः र्ागलकाबद्ध िनया 
अनरुोध िनने बारे गनर्महरू र्न,् प्रीहर्ररङ गनदनेिनहरूमा 
र्ोक्कएको र्। 

सनुिुाइ पुनः गनधायाररर् िनया अनरुोध िदाया, र्पाईंले र्ो 
प्रक्रिर्ा पालना िनया आिश्र्क र्:

1. गर्नीहरूले सनुिुाइ पुनः गनधायाररर् िररएकोमा आपवत् 
िररर्ो क्क भनेर हेनयाका लागि स्कूलका िक्कलसँि जाँच 
िनुयाहोस।्

2. सनुिुाइको आिश्र्कर्ा पक्लाई ्थाहा हुने वबवत्कै सनुुिाइ 
पनुः गनधायाररर् िनयाका लागि र्रुु्सर्ै सनुिुाइ अगधकाररीलाई 
सगूचर् िनुयाहोस।्

3. अनरुोधको सही कारण बर्ाउनहुोस।्

4. सनुिुाइ पुनःर्ागलकाबद्ध िनने र्पाईंको अनरुोधसँि स्कूल 
सहमर् र् क्क रै्न भ्सने सनुिुाइ अगधकाररीलाई ्थाहा 
क्दनहुोस।्

https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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गर्टो सुनिुाइको अिस््थामा र सनुिुाइ पूरा िनयाका लागि 
क्डा समर्सीमा, द्रु् सनुिुाईको पुनःअनसुगूचर् िनने 
अनरुोधलाई अनमुगर् क्दइने सम्भािना रै्न भ्सने बझु्नहुोस।्
पनुः अनसुगूचर् सनुुिाई अनरुोध िनयाका लागि कारणहरूको 
उदाहरणहरू मा समािेि हुन सक्र्:

• “मेरो मागलकले मलाई त्र्ो क्दन काम िनया क्दनु हु्सन।“

• सम्भि भएसम्म, सकेसम्म चाँ्डो आफ्नो 
रोजिारदार्ासँि आफ्नो आिामी अनपुन्स््थगर् हटाउन 
प्रर्ास िनुयाहोस।्

• “म हाल सल्लाह खोज्दै रु्। “

• र्पाईं एक िक्कल खोज्ने प्रर्ास िददै हुन ुहु्सर् 
भने, सनुिुाइ अगधकाररीलाई ्थाहा क्दनुहोस ्क्क र्स ै
कारणले पनुः गनधायाररर् सुनिुाइ अनरुोध िररएको र्। 
एक िक्कल पत्ा लिाउन आफ्नो प्रर्ासमा क्ढलाइ 
निनुयाहोस,् क्कनक्क कुन ैसमर्मा सनुुिाई अगधकाररीले 
र्पाईंले िक्कल भेट्टाउन नसके पगन सनुिुाइ अगघ 
बढ्ने कुरामा जो्ड क्दने र्न।्

• “म त्र्ो गमगर्मा बाल हेरचाह पाउन सन्क्दन। “
• सनुिुाइको गमगर् भ्सदा पक्हले बाल हेरचाहका लागि 
अनमुान िनने र र्ोजना बनाउने प्रर्ास िनुयाहोस।्

• “मसँि सनुिुाइको गमगर्मा उपन्स््थर् हुनका लागि वििेष 
बाल िा पाररिाररक कार्यारिम र्। “

• र्पाईंलाई सनुिुाई प्रक्रिर्ाको सरुुमा अनसुगूचर् वििेष 
घटनाहरू ्थाहा र् भने, सनुिुाइ अगधकाररीलाई त्र्ो 
क्दनमा र्पाईंको अनपुलब्धर्ाका बारेमा सगूचर् िनुयाहोस।् 
सनुिुाइको घटना र न्स््थगर्को आधारमा सनुिुाइ 
अगधकाररीले र्सका लागि अनमुगर् क्दन सक्र्।

• “मसँि एक मलू्र्ाङ्कन बाँकी र् र नगर्जा सनुिुाईका 
गमगर् अगघ आउने रै्न।“

• र्स्र्ो अिस््था हँुदा, सनुिुाइ अगधकाररीले दईु मध्रे् 
एउटा र्ररकामा जिार् क्दन सक्र्न:्

• मलू्र्ाङ्कन पूरा िनया अनमुगर् क्दन सनुुिाइलाई 
पनुः र्ागलका बनाउनुहोस;् िा

• बाँकी प्रक्रिर्ामा अनुरोध िनने पक्लाई अनरुोध 
क्र्र्ाया गलन गनदनेिन क्दनहुोस ्र मलू्र्ाङ्कन परूा 
भएपगर् उजरूरी सचूना पनुः र्ाइल िनुयाहोस ्र 
गर्नीहरू सनुिुाइमा जान र्र्ार र्न।्

• सुनुिाइ अगधकाररीले मूल्र्ाङ्कन पक्हले न ै
चगलरहेको बेला र गर्ट्टै पूरा हुने अिस््थामा 
सुनुिाइ पुनः गनधायाररर् िनया अनुरोध स्िीकार 
िनने सम्भािना बढरी हु्सर्।

• “मसिँ त्र्हरी गमगर् र समर्मा अदालर्मा अकको मदु्ा र्।“

• सनुिुाइ अगधकाररीलाई अ्सर् विषर्मा सकेसम्म 
धेरै जानकाररी क्दनुहोस।् सनुिुाइ अगधकाररीले र्ो 
समर्र्ागलका वििादको प्रमाण (जस्र् ैसनुिुाइ सचूना 
िा अदालर्को आदेि) माग्न सक्र्। बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइ कानुनी प्रक्रिर्ा पगन हो र सामा्सर्र्र्ा 
अ्सर् काननुी मागमला जस्र्ै महत्तिपूणया र् भ्सने र्ाद 
िनुयाहोस।्

• “म र्स समर्मा रु्ट्टरीमा टाढा हुने रु्।“

• र्पाईंलाई सनुुिाइ प्रक्रिर्ाको सुरुमा गनधायाररर् 
वबदाको बारेमा ्थाहा र् भने, सनुुिाइ अगधकाररीलाई 
सकेसम्म चाँ्डो र्पाईंको रु्ट्टरीको गमगर्हरू बारे सगूचर् 
िनुयाहोस।् सनुिुाइ अगधकाररीको नाम सुन्म्पने वबवत्कै 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई पूिया-गनर्ोन्जर् वबदाहरूमा सचेर् 
िराउन ुउत्म हु्सर्।

• “मलाई स्कूल रेक्डयाहरू प्राप्त िनया समस्र्ा भइरहेको र् 
र ्थप समर् चाक्ह्सर्।“

• र्पाईंलाई आफ्नो बच्चाको िैन्क्क अगभलेखहरू 
प्राप्त िनया समस्र्ा भइरहेको र् भने, र्पाईंले र्ी 
रेक्डयाहरूका लागि गलन्खर् रूपमा विद्ालर्लाई अनुरोध 
िनुया पर्या र सुनुिाइ अगधकाररीलाई प्रगर्गलवप िनुयाहोस।् 
सुनुिाइ अगधकाररीले सुनुिाइको गमगर् पुनः गनधायाररर् 
िनया र विद्ालर्लाई रेक्डयाहरूमा पहँुच प्रदान िनया 
आदेि क्दन सक्र्।

• “सनुिुाइको क्दन मेरा साक्ीहरू उपलब्ध रै्नन।्“

• र्स्र्ो अिस््था हँुदा, सनुिुाइ अगधकाररीले विगभ्सन 
र्ररकामा प्रगर्क्रिर्ा क्दन सक्र्न:्
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• सुनुिाइ अगधकाररीले र्पाईंको साक्ीहरू 
उपलब्ध भएको समर्मा सुनुिाइलाई पुनः 
गनधायाररर् िनया सक्र्न।्

• सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंको साक्ीलाई 
िास्र्िमा सनुुिाइमा उपन्स््थर् िराउनुको सट्टा 
सनुिुाइमा टेगलर्ोन िा भचुयाअल ििाहरीको 
अनमुगर् क्दन सक्र्।

• सुनुिाइ अगधकाररीले र्पाईंको साक्ी 
िास्र्िमा सुनुिाईमा उपन्स््थर् हुनुको सट्टा 
र्पाईंको साक्ीको बर्ान गलन गनदनेिन क्दन 
सक्र्। र्द्वप र्ो बाँकी प्रक्रिर्ा सुनुिाइमा एक 
अपिाद हो, बर्ानमा, साक्ीहरूले अदालर्को 
ररपोटयार र दिुै पक्का प्रगर्गनगधहरूसामु ििाहरी 
क्दन सक्र्न,् त्र्सपगर् सुनुिाइ अगधकाररीलाई 
पेि िररएको ट्ा्ससक्रिप्टको सा्थ (भाि र्ीन, 
विविध जानकाररी हेनुयाहोस:् ्थप जानकाररीका 
लागि गनक्ेपहरू)।

• सनुिुाइमा विज्ञले व्र्वक्तिर् रूपमा साक्ी 
क्दनकुो सट्टा आफ्नो प्रगर्िेदन अगभलेखमा 
पेस िनने विज्ञ साक्ीको हकमा पगन सम्भि 
हुन सक्र्।
 

• “मलाई अचानक आपर्काल ग्थर्ो (जस्र्ै, रोि, 
दघुयाटना, आक्द)“

• आकन्स्मक अिस््था आएपगर् जगर्सक्दो चाँ्डो 
सनुिुाइ अगधकाररी र विद्ालर्लाई सम्पकया  िनुयाहोस ्
र्ाक्क र्पाईं सनुुिाइमा उपन्स््थर् हुन सक्नुहु्सन भनेर 
सबलैाई समर्म ैसूगचर् िरर्सर्।

• “विद्ालर् र म मागमला सलु््झाउने प्रर्ास िददैर्ौं, र्र 
हामीलाई कुरा िनया अगल बढरी समर् चाक्ह्सर्।“

• र्पाईं र विद्ालर्ले सनुिुाइमा निइकन मदु्ा 
समाधान िनया खोज्दै हुन ुहु्सर् र्र कुरा िनया अगल 
बढरी समर् चाक्ह्सर् भने, सनुिुाइ अगधकाररीलाई 
र्सबारे सचेर् िराउनहुोस।् सनुिुाइ अगधकाररी 

सहमगर्मा पगु्न सक्क्सर् िा सनुिुाइ अनरुोध क्र्र्ाया 
गलन सक्क्सर् क्क भनेर हेनयाका लागि कार्यािाहरीको 
र्ोटो क्ढलाइ प्रदान िनया इच्रु्क हुन सक्र्।

• “मलेै गनधायाररर् हुन ुभ्सदा पक्हले सनुिुाइको सचूना प्राप्त 
िररनँ।“

• र्पाईंले सुनुिाईको गमगर् भ्सदा पक्हले नै सूचना 
प्राप्त िनुयाभर्ो र र्र्ाररी िनया पर्ायाप्त समर् रै्न 
भने, र्पाईंले सुनुिाइ अगधकाररीलाई ्थाहा क्दनुहोस ्
र सुनुिाइ पुनः गनधायाररर् िनया अनुरोध िनुयाहोस।् 
र््थावप, पक्हरूले सुनुिाईको क्ढलो सूचना प्राप्त 
िदयार्न ्र गर्नीहरूले िरे पगन, सुनुिाइका लागि 
र्र्ाररी उजुररी सूचना दार्र हुनु अगघ िा अकको पक्को 
उजुररीको सूचना प्राप्त हुने वबवत्कै सुरु हुनु पर्या 
भ्सने दलुयाभ र्। द्रु् सुनुिाईको मामलामा, गर्टो 
सुनुिाइका लागि सेट िररएको समर्रेखाको कारणले 
र्पाईंले िास्र्विक सुनुिाइ गमगर्को धेरै नन्जक 
सूचना प्राप्त िनुया हुने र्।

पुनः तनधा्षररि सुनुवाइका बारेमा आधारिूि कुराहरू
पनुः गनधायाररर् सुनिुाइको बारेमा गनम्न कुराहरू सम््झनपुर्या:

• सनुिुाइ अगधकाररीले संर्कु्त अनुरोध स्िीकृर् िनने 
सम्भािना बढरी र्, र्र ग्र्ारे्सटरी रै्न (र्पाईं र विद्ालर् 
दिु ैसनुुिाइ पुनः गनधायाररर् होस ्भ्सने चाहन ुहु्सर्)।

• कुन ैपगन पक्लाई पुनः गनधायाररर् सुनिुाइका लागि 
अकको पक्को अनरुोधमा आपवत् िनने अगधकार र्। 
र्पाईंलाई सनुुिाइ अगधकाररीले पनुः गनधायाररर् सुनिुाइका 
लागि स्कूलको अनरुोध स्िीकार िनुया हँुदैन भ्सने लाग्र् 
भने, र्पाईंलाई क्कन त्र्स्र्ो महससु भएको र् भनी 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई क्ढलाइ निररी (स्कूलमा पठाइएको 
प्रगर्गलवपसक्हर्) इमेल स्सदेि िा पत्र पठाउनु पर्या।

• र्ाद राख्नहुोस,् सनुुिाइ अगधकाररीहरू मात्र व्र्वक्त हुन ्
जसले मदु्ालाई पुनः अनुसगूचर् िनने िा निनने गनणयार् िनया 
सक्र्न।् सनुिुाइ अगधकाररीले विचार िनया सक्ने कुराहरू 
समािेि र्न:्
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• सनुिुाइ पक्हले न ैस््थगिर् र पुनः गनधायाररर् िररएको 
पटकको संख्र्ा;

• मदु्ा द्रु् िगर्मा अगघ बढ्र् क्क;

• र्पाईंको प्रगर्गनगधत्ि िनया एक िक्कल खोज्नका 
लागि उपलब्ध समर्को मात्रा;

संघीय भशक्ा वविाि, ववशषे भशक्ा काय्षरिमकनो काया्षलय (OSEP), अब राज्यहरूले मुद््दाकनो समाधान 
िन्ष लाग्ने समयकनो ररपनो्ट्ष ट्दन आवश्यक छ; यसमा एक बाँकी प्रक्रिया सुनुवाई अनुरनोध िररएकनो समय 
्ेदखख, सुनुवाइ अगधकारीले आफ्ननो तनण्षय जारी निरे सम्म समावेश िछ्ष। OSEP ले मुद््दाहरू समयमदै 

समाधान हनोस ्िन्ने चाहन्छ, जसकनो अथि्ष सुनुवाइ अगधकारीहरूले म्या्द थिप िनदे वा निनदे तनण्षय ि्दा्ष धेरदै 
कारकहरूलाई सन्िुलनमा राख्नु पछ्ष। त्यसकारण, सुनुवाइ अगधकारीले िपाईंकनो अनुरनोध ्थवीकार निरेमा 

यसलाई व्यस््तििि रूपमा नभलनुहनोस।्

• सनुिुाइका लागि र्पाईं िा विद्ालर्ले र्र्ाररी 
िनुयापनने समर्को मात्रा;

• र्पाईंको बच्चाको न्स््थगर्। र्पाईंको बच्चा िैन्क्क 
गनरु्वक्त वबना र् भने, उदाहरणका लागि, सनुुिाइ 
अगधकाररीले सबभै्सदा बाध्र्काररी कारणहरू बाहेक 
कार्यािाहरी स््थगिर् िनया अगनच्रु्क हुने र्न।्
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द्िु ट्टप

एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ एक व्र्वक्तिर् गनर्वुक्त भ्सदा एक अदालर्को कार्यािाहरी जस्र् ैहो। त्र्हाँ हुन 
आिश्र्क असंख्र् व्र्वक्तहरूको दैगनक र्ागलकाहरू प्रार्ः सधैं वििादमा रहनेहुनाले, केिल धेरै महत्तिपूणया 
कारणहरू पनुः र्ागलका अनरुोधहरूका लागि राम्ो कारण हुन।् र्ो र्पाईंले पनुः गनधायाररर् समर्र्ागलकाका लागि 
िनुया हुने अनरुोधहरूमा लािू हु्सर्, सा्थै स्कूलले पुनः गनधायाररर् समर्र्ागलकाका लागि िनने अनरुोधहरूमा लािू 
हु्सर्। पनुः गनधायाररर् समर्र्ागलका अनरुोध अस्िीकार िररर्ो भने, र्ो महत्तिपणूया र् क्क र्पाईं अ्झै सनुुिाईमा 
उपन्स््थर् हुनहुोस ्र र्पाईंको बच्चालाई आिश्र्क पनने कार्यारिम िा सेिाहरूका लागि मुद्ा प्रस्र्रु् िनया सक्दो 
प्रर्ास िनुयाहोस।् र्पाईं सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुन असर्ल हुनभुर्ो भने, र्ो र्पाईं वबना अिाक््ड बढ्न सक्र् र 
र्पाईंको सहभागिर्ा वबना गनणयार्हरू िररन सक्र्।

बयानहरू
बयान भनेको गनधायाररर् सुनिुाइ प्रक्रिर्ा बाक्हर साक्ीको 
ििाहरी गलने प्रक्रिर्ा हो। जब साक्ीको सुनिुाइमा उपन्स््थर् 
हुन असम्भि हु्सर् र्ब बर्ान प्रर्ोि िरर्सर्। बर्ान 
गलनलेु सनुिुाइ जस्र्ै धेरै प्रक्रिर्ाहरू पछ्र्ाउँर्: एक 
अदालर् ररपोटयार उपन्स््थर् र्; साक्ीले कसम खा्सर् िा 
सत्र् बोल्ने पुवष्ट िर्या; सब ैर्लर्ल अदालर्को ररपोटयार, 
आक्द द्ारा गलइ्सर्। मखु्र् गभ्सनर्ा, अिश्र् पगन, सुनुिाइ 
अगधकाररी उपन्स््थर् नहुन ुहो। आपवत्हरू जनाएमा, र्ी 

सनुिुाइ अगधकाररीले पगर् रुल िनयाका लागि रेक्डयामा नोट 
िररएका र्न।् बर्ानको ट्ा्ससक्रिप्ट प्रमाणको रूपमा सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई पेि िरर्सर्। गनके्पहरू प्रार्ः बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइहरूमा प्रर्ोि िररँदैन, र्र गर्नीहरू समर् र्ागलका 
समस्र्ाहरूको सम्भाविर् समाधान हुन।् र्क्द र्पाइँलाई 
र्पाइँले बर्ान गलनु पर्या भ्सने विश्ास िनुयाहु्सर् भने, 
सनुिुाई अगधकाररीलाई सकेसम्म चाँ्डो ्थाहा क्दनुहोस।्



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  77

चेक इन ि्ददै

सनुिुाइका लागि र्ोजना बनाएर र्र्ाररी:

• र्पाईंको उद्ाटन बर्ान
• र्पाईंका साक्ीहरूको आदेि
• र्पाईंको ििाहरी
• साक्ीहरूका लागि प्रश्नहरू

सनुिुाइको रिममा के हुन सक्र् भ्सने बारे राम्ो विचार प्राप्त िनया ODR को िेबसाइटमा बाँकी 
प्रक्रिया सुनुवाइ भिडडयनोहरूकनो समीक्ा िनुयाहोस ्

सनुिुाइको गमगर्, समर्, र स््थान पवुष्ट िर्को र र्पाईंको साक्ीहरूसँि र्ो जानकाररी समीक्ा िररर्ो।

समर्र्ागलकामा वििाद उत्प्सन भएमा सनुुिाइलाई पुनः र्ागलकाबद्ध िनने बारे सनुिुाइ अगधकाररीसँि 
भएका गनर्महरूसँि पररगचर् हुनहुोस।् र्ी गनर्महरू ODR को बाँकीप्रक्रिर्ामा पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरू: 
सुनुवाइ प्रक्रिया: सनुिुाइ प्रक्रिर्ा पषृ्ठ मा पाइ्सर्।

सनुिुाइका लागि र्र्ार हुन र्पाईंले अब गनम्न कुराहरू िनुयाभएको र्:

अकको खण््डले र्पाईंलाई आपवत्हरूको व्र्ाख्र्ा िरेर सनुिुाइका लागि ्थप र्र्ाररी िनने र्।

http://odr-pa.org/odr-training-videos/
https://odr-pa.org/due-process/procedures/
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आपवत्हरू साक्ी र पक्द्ारा प्रस्रु्र् प्रमाणहरूलाई 
मझौन्खक िा गलन्खर् चुनझौर्ीहरू हुन।् र्ा र् अगभभािक 
िा विद्ालर्ले अककोको प्रमाणमा आपवत् जनाउन सक्र्। 
र्ो खण््डले सबभै्सदा सामा्सर् आपवत्हरू सचूीबद्ध िर्या 
र प्रत्रे्कको संन्क्प्त व्र्ाख्र्ा प्रदान िर्या।

िाि चार:

आपवतिहरू
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आपवतिप्रति सामान्य जानकारी
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अदालर्को सनुिुाइको विपररीर् एक 
प्रिासगनक कार्यािाहरी हो। र्सको अ्थया सनुिुाइ अगधकाररीहरूले 
प्रमाण र साक्ीहरूको बारेमा कठोर गनर्महरू पालना 
िनुयापददैन जनु ्सर्ार्ाधीिले िर्यान।् गर्नीहरू, र््थावप, एक 
िाइ्डको रूपमा प्रर्ोि िरर्सर् र आपवत्हरूको सम्ब्सधमा 
आउन सक्र्।

जे होस,् सनुुिाइको रिममा विद्ालर्का िक्कलले आपवत् 
जनाउन सक्ने सम्भािना र्; र्ो मानक प्रक्रिर्ा हो। 
र्पाईं आफ्नो आपवत् पगन उठाउन चाहनु हु्सर्। कुन ैपगन 
घटनामा, सुनिुाइको रिममा िररएका सामा्सर् आपवत्हरूको 
बारेमा सामा्सर् ब्ुझाइ पाउनु र्पाईंका लागि उपर्ोिी हुने 
र्। सनुिुाइ अगधकाररी र विद्ालर्का िक्कल दिुलेै र्पाईं 
एक िक्कल हुन ुहु्सन र गर्नीहरू जवत्कै आपवत्हरूप्रगर् 
पररगचर् र सहज हुन ुहु्सन भ्सने कुरा बझु्नेर्न।्

सान््दभि्षकिा
साक्ीहरूबाट सोगधएका प्रश्न र सुनुिाइमा प्रर्ोि िररएका 
प्रदियानहरू सनुिुाइमा सम्बोधन िररएका मुद्ाहरूसँि 
सा्सदगभयाक हुन ुपर्या। अकको िब्दमा, कािजार् र साक्ीहरूले 
मदु्ाको गनणयार् िनया सनुिुाइ अगधकाररीलाई सहर्ोि िनुया पर्या।

उ्दाहरण: सनुिुाइमा भएका समस्र्ाहरू 5 औ ंकक्ामा 
र्पाईंको बच्चाको स्पीच ्ेथरापीसँि सम्बन््सधर् र्न।् 
र्पाईंको बच्चाको दोस्ो कक्ामा िन्णर् कक्ाको 
बारेमा प्रश्नहरू सनुिुाइका मदु्ाहरूसँि सा्सदगभयाक 
नहुन सक्र्न।् विद्ालर्का िक्कलले सा्सदगभयाकर्ाको 
आधारमा र्ी प्रश्नहरूमा आपवत् िनया सक्र्न।्

्दनोहनोररने (सनोगधएकनो र जवाफ ट्दइयनो)

साक्ीलाई एउटै प्रश्न बारम्बार सोगधर्ो र जिार् क्दर्ो भने, 
र्ो आपवत्का लागि आधार हुन सक्र्।

उ्दाहरण: एक साक्ीलाई एउटै प्रश्नहरू बारम्बार 
सोगधर्ो भने, र्पाईंले स्कूलका िक्कलबाट र्ो आपवत् 
स्ुसन सक्न ुहु्सर्: “आपवत्। सोधे र जिार् क्दए। 
र्ो साक्ीले पक्हले न ैधेरै पटक भगनसकेको र् 
क्क ... [साक्ीको जिार् जे होस]् ... र्ी प्रश्नहरू 
दोहोररने र्न।्“

द्िु ट्टप

र्पाईं सार्द क्दइएको केक्ह ििाहरीसंि 
सहमर् हुनुहु्सन। र्सको एक मात्र मर्लब 
र्पाईंले विरोध िनुया पर्या भ्सने होईन। 
साँच्चै “आपवत्जनक“ प्रश्न र उत्रहरूका 
लागि आफ्नो आपवत्हरू बचर् िनुयाहोस।् 
र्पाईंसँि प्रत्रे्क साक्ीलाई पगन प्रश्न 
िनने अिसर हुने र् भ्सने र्ाद िनुयाहोस।् 
विद्ालर्का साक्ीहरूले महत्तिपूणया र्थ्र्लाई 
ध्र्ानमा राखेका रै्नन,् उदाहरणका लागि, 
र्पाईं आफ्नो रिस पररीक्ाको समर्मा र्ो 
कुरा औलं्र्ाउन सक्नुहु्सर् भ्सने र्पाईं 
विश्ास िनुयाहु्सर्।

साक्ीहरूलाई सनोध्ने प्रश्नहरूका बारेमा सनोच््दा, 
आफदै लाई सनोध्नहुनोस ्क्क कुनदै ववशषे प्रश्न वा 
प्रश्नहरूकनो श्रङृ्खलाले सनुवुाई अगधकारीलाई 
िपाईंले के प्रमाखणि िन्ष खनोज््ददै हुन ुहुन्छ 
िनेर ्थथिावपि िन्ष मद््दि िछ्ष।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  80

सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइमा ििाहरी सगुनरहेका र्न ्र 
गनणयार् लेख्नु अगघ ट्ा्ससक्रिप्टको समीक्ा िनने र्न ्भ्सने 
र्ाद िनुयाहोस।् दोहोररने ििाहरीले एउटापक्को न्जर्को 
सम्भािना बढाउँदैन। साक्ीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो जिार् 
बर्ाएको र् भने, र्ो गर्नीहरूलाई पुनः दोहोर्ायाउन आिश्र्क 
रै्न।

सुनुवाइ
सुनुवाइ बर्ानहरू गनम्न हुन ्:

• साक्ीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो जिार् बर्ाएको र् भने, र्ो 
गर्नीहरूलाई पुनः दोहोर्ायाउन आिश्र्क रै्न।

• बर्ानको सत्र्र्ा प्रमान्णर् िनया सनुिुाइमा हान्जर भएको 
हो।

सनुिुाइ बर्ानहरूको समस्र्ा र्ो हो क्क व्र्वक्त उनीहरूले के 
िरे िा िरेनन ्भनेर प्रश्न िनया सनुिुाइमा उपन्स््थर् हँुदैनन।्

उ्दाहरण: रिीमर्ी जो्सससँि सनुुिाइका लागि 
सा्सदगभयाक जानकाररी र्। रिीमर्ी जो्सस सनुिुाइमा 
रै्नन।् र्पाईंले साक्ीलाई सोध्नहुु्सर्, “रिीमर्ी जो्ससले 
के भ्सनभुर्ो ...? “ र्पाईंले स्कूलका िक्कलबाट र्ो 
बर्ान स्ुसन सक्न ुहु्सर्: “आपवत्। प्रश्नले सुनिुाइको 
जिार् खोज्र्।“

त्र्हाँ सनुिुाइ गनर्ममा धेरै अपिादहरू र्न।् र्द्वप, 
सनुिुाइको स्सदभयामा सम््झनु पनने र्ीनिटा महत्तिपूणया 
कुराहरू र्न:्

1. एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अगधकाररीले अदालर्ले जस्र् ै
सनुिुाइ गनर्म पालना िनुया पददैन। र्पाईंको सुनिुाइ 
अगधकाररीले केक्ह सनुुिाई प्रमाणहरू लाई अनुमगर् क्दन 
सक्र्।

2. सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइ प्रमाणमा मात्र आफ्नो 
गनणयार्लाई आधाररर् िनया सक्दैनन।्

3. सनुिुाइको समर्मा बाहेक कुनै समर्मा कुन ैव्र्वक्तले 
क्दएको बर्ान महत्तिपूणया रूपमा महत्तिपणूया र् भने, र्पाईंले 
सनुिुाइको समर्मा त्र्स व्र्वक्तलाई साक्ीको रूपमा प्रस्र्रु् 
िनुया पर्या।

रायका लागि कल
भाि र्ीन, चरण 16 अ्सर्ियार् “र्थ्र् बनाम रार्“ मा 
संकेर् िररए्झैं, केिल वििेषज्ञहरूले उनीहरूको विचारका 
रूपमा ििाहरी क्दन सक्र्न।् िैर-वििेषज्ञ साक्ीहरूले मात्र 
र्थ्र्हरूका बारेमा ििाहरी क्दन सक्र्न,् र्द्वप गर्नीहरूसँि 
बाँकी प्रक्रिर्ा मदु्ामा मदु्ाहरूको बारेमा रार् हुन सक्र्।

उ्दाहरण: र्पाईंको गर्मेकीले सनुिुाइमा ििाहरी क्द्सर्। 
गर्म्ो गर्मेकीले सुनिुाइमा ििाहरी। “कक्ाकोठा सहर्ोिीको 
अभािले मेरो बच्चाको गिक्ालाई असर िर्को भ्सने 
र्पाईंलाई लाग्र्?“ र्पाईंले स्कूलका िक्कलबाट र्ो आपवत् 
स्ुसन सक्न ुहु्सर्: “आपवत्। र्ो प्रश्न एक वििेषज्ञ रार्का 
लागि कल िर्या। र्ो साक्ी त्र्ो जानकाररी क्दन र्ोग्र् रै्न।“ 
र्ो साक्ी जानकाररी क्दन र्ोग्र् रै्न।

र्पाईं आफ्नो िैर-विज्ञ साक्ीहरू लाई र्पाईंको बच्चाको 
अिस््थाको र्थ्र्हरू का बारेमा प्रश्नहरू सोध्दै हुनहुु्सर् भ्सने 
गनन्चिर् िनुयाहोस।् र्पाईंको बच्चाको अिस््थाको बारेमा िैर-
वििेषज्ञ साक्ीहरूलाई उनीहरूको विचार न सोध्नुहोस।्

ववशषेज्ञहरूले रायहरू प्र्थिुि िन्ष स्तने 
हुनाले, िपाईंसँि अगधक अक्ांश (अथिा्षि, 
अगधक लगचलनोपन) छ जब िपाईं आफ्ननो 
ववशषेज्ञलाई प्रश्न ि्ददै हुन ुहुन्छ।
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र्पाईं आफ्नो िैर-विज्ञ साक्ीहरु लाई सोध्न ु
भएको प्रश्नहरुलाई रार्का लागि आह्ान िददैन 
भ्सने र्पाईंको प्रमाण संिक्ठर् िनयाका लागि, 
र्पाईंको सनुिुाइ र्र्ाररी सामाग्ीमा र्पाईंको 
िैर-विज्ञ साक्ीहरुबाट अलि र्पाईंको 
वििेषज्ञ साक्ीहरू लाई सचूीबद्ध िनुयाहोस ्
र सगुनन्चिर् िनुयाहोस।्

िलि बयान प्रमाण/िलि उद्धरण िनदे साक्ीहरू
र्ो विरोध ठ्र्ाक्कै जस्र्ो सगुन्सर्। साक्ीलाई सोगधएको 
प्रश्नले कुन ैन कुन ैरूपमा प्रस्र्रु् िररएको प्रमाणलाई िलर् 
ठा्सर्।

उ्दाहरण: विद्ालर्का साक्ीले र्पाईंको बच्चासँि कुन ै
वििेष पठन कार्यारिम काम िरररहेको र् क्क रै्न 
भनेर गनधायारण िनया धेरै चाँ्डो भएको कुरा ििाहरी 
क्द्सर्। विद्ालर्का साक्ीलाई र्पाईंको प्रश्नमा, र्पाईं 
भ्सन ुहु्सर् “र्पाईंले ििाहरी क्दनुभएको र् क्क पढ्ने 
कार्यारिमले मेरो बच्चासँि काम िददैन, हैन?“ र्पाईंले 
स्कूलका िक्कलबाट र्ो आपवत् सु्सन सक्न ुहु्सर्: 
“आपवत्। र्ो प्रश्नले साक्ीले आफ्नो ििाहरीमा भनेको 
कुरालाई िलर् रूपमा प्रस्र्रु् िर्या।“

भ्रभमि/भ्रामक/अ्थपष््ट/अप्ठेरनो/बुझ्न नसक्कने
सनुिुाइमा उपरु्क्त प्रश्नहरू सोध्न ुएउटा सीप हो। र्हरी 
कारणले त्र्हाँ र्ी सीपहरू गसकाउन काननू स्कूलहरू र्न!् 
र्पाईंको उदे्श्र्का लागि, जा्सनुहोस ्क्क प्रश्नहरू र््थोगचर् 
रूपमा स्पष्ट र सीधा रूपमा सोध्न ुपर्या। वब्सद ुखराब 
िब्दको प्रश्नको सा्थ साक्ीलाई धोका क्दन ुहोइन। वब्सद ु

भनेको प्रश्नहरू सोध्न ुहो जनु सनुुिाइ अगधकाररीले विचार 
िनया प्रत्रे्क साक्ीको जानकाररीबाट प्राप्त िनने र्।

साक्ीहरूले क्दने जिार्हरूमा पगन र्हरी कुरा लािू हु्सर्। 
साक्ीले बझु्न िाह्ो भएको जिार् क्द्सर् भने, एक आपवत् 
उठाउन सक्र्। साक्ीलाई उनीहरूको बर्ान स्पष्ट िनया 
सोगधने र्।

उ्दाहरण: “मलेै साक्ीको जिार्को अन््सर्म भाि सगुनन 
(िा बुन््झन)। उसले र्सलाई दोहोर्ायाउन सक्र्?“

अनुमातनि प्रश्नहरू
साक्ीलाई केक्ह बारे अनमुान िनया सोध्ने कुन ैपगन प्रश्नहरू 
अनुगचर् मा्सन सक्क्सर्। र्स प्रकारका प्रश्नहरूलाई 
सामा्सर्र्र्ा अनमुानका लागि बोलाइएको मागन्सर्:

• “त्र्सो भए के हु्सथ्र्ो जस्र्ो लाग्र्...?“

• “र्ो सम्भि रै्न ...?“

साक्ीहरूलाई िास्र्िमा के भर्ो भ्सने बारेमा कुरा िनया 
अनमुगर् क्दने प्रश्नहरू सोध्ने प्रर्ास िनुयाहोस,् के हुन सक्र् 
भनेर अनमुान निननेहोस।्

भमगश्रि प्रश्नहरू
गमगरिर् प्रश्न त्र्ो हो जसले एउटै प्रश्न गभत्र दईु अलि 
र्थ्र्हरू ल्र्ाउँर्। गमगरिर् प्रश्नहरूको समस्र्ा र्ो हो क्क 
गर्नीहरूले भ्रामक जिार्हरू गनम्त्र्ाउन सक्र्न।् साक्ीसँि 
प्रश्नको पक्हलो भािका लागि “हो“ जिार् हुन सक्र्, र्र 
दोस्ोमा “होइन“ जिार् हुन सक्र्।

उ्दाहरण: “र्पाईंले सोमबार स्पीच ्ेथरापी क्दनुभर्ो 
र त्र्सपगर् बुधबार स्पीच ्ेथरापी भएन?“

बरु, र्पाईं सोध्न ुहुने र्:

“र्पाईंले सोमबार स्पीच ्ेथरापी क्दनुभर्ो?“

[साक्ीको जिार्]

“बधुिार स्पीच ्ेथरापी ग्थर्ो?“
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गमगरिर् प्रश्नहरूलाई दईु प्रश्नहरूमा विभाजन 
िनुयाहोस ्(माग्थको उदाहरणमा संकेर् 
िररए्झैं) र दोस्ो प्रश्न सोध्न ुअगघ साक्ीलाई 
पक्हलो प्रश्नको जिार् क्दन अनमुगर् क्दनुहोस।्

प्रश्न िक्ष पूण्ष छ
र्पाईंको प्रश्न सनुुिाइ अगधकाररीका लागि र्कया  हुन ुहँुदैन। 
र्पाईंको प्रश्न र्कया पूणया र् भने पत्ा लिाउन, आरै्लाई र्ी 
प्रश्नहरू सोध्नहुोस:्

• मेरो प्रश्नमा साक्ीको जिार्ले नर्ाँ जानकाररी ल्र्ाउने 
र्? िा

• म मेरा प्रश्नहरूमा एउटा गनष्कषया बर्ाउँदैरु् र साक्ीलाई 
मसँि बहस िनया आग्ह िरररहेको रु्?

उ्दाहरण: उदाहरण: र्पाईं विश्ास िनया सक्न ुहु्सर् क्कनभने 
र्पाईंको बच्चाले गनन्चिर् पढ्ने कार्यारिम प्राप्त निरेको 
कारणले उनीहरूले FAPE प्राप्त िरेनन।् र्पाईंले र्थ्र्हरू 
र सार्द, वििेषज्ञ रार्को सा्थ प्रमान्णर् िनया आिश्र्क 
र् क्क र्ो िास्र्िम,ै मामला हो। केिल एक साक्ीलाई 
सोध्दा गर्नीहरू र्पाईंको अ्डानसँि सहमर् र्न ्क्क 
रै्नन ्सनुिुाइमा धेरै ्थवपने सम्भािना रै्न। गनम्न प्रश्नले 
विद्ालर्का िक्कलबाट आपवत् गलन सक्र्:

अभििावक: “मेरो बच्चाले पढ्ने कार्यारिम X प्राप्त निरेकोले, 
त्र्सपगर् उनले FAPE प्राप्त िरेन र क्गर्पूगर्या गिक्ाको 
हकदार र्, क्ठक हो?“

ववद्यालयका वक्कल: “आपवत्। प्रश्न र्कया पूणया र्।“

प्रश्नकर्ायाले साक्ीसँि िान्ब्दक रूपमा बहस िनया ्थालेमा पगन 
आपवत् हुन सक्र्। प्रश्नकर्ाया साक्ीको जिार्सँि असहमर् 
हँुदा र्स्र्ो हुन सक्र्। र्पाईं हरेक साक्ीले भनेका सब ै
कुरामा सहमर् हुनहुु्सन भ्सने र्ाद िनुयाहोस।् र्पाईंले 
साक्ीको ििाहरीमा देख्नुभएको समस्र्ाहरू औलं्र्ाउन सक्नु 
हु्सर् र र्पाईंको न्स््थगर् देखाउने र्पाईंको आफ्नै प्रमाणहरू 
(प्रदियानी, साक्ीहरू) पेि िनया सक्न ुहु्सर्, र्र र्पाईं 
असहमर् हुन ुहु्सर् भने साक्ीसँि बहस िनया सक्न ुहु्सन।

उ्दाहरण: अगभभािक, रिीमर्ी Smith, साक्ीलाई सोन्ध्र्न:् 
“मेरो बच्चाको स्पीच ्ेथरापी सत्रहरू रु्टेको र्, ठीक 
र् भनेर र्पाईं कसररी भ्सन सक्न ुहु्सर्?“ र्पाईंले र्ो 
विद्ालर्का िक्कलबाट सु्सन सक्न ुहु्सर्: “आपवत्। रिीमर्ी 
न्स्म्थ साक्ीसँि बहस िरररहेकी गर्न“्, िा सरल रूपमा, 
“आपवत्। र्कया पूणया।“

जवाफ अनुतिर्दायी छ
साक्ीले प्रश्नको जिार् क्द्सर् भ्सने गनन्चिर् िनुयाहोस!् 
साक्ीहरूले सधैं सोगधएको सहरी प्रश्नको जिार् क्दँदैनन।् 
र्सलेै र्पाईंले आफ्नो अकको प्रश्न सोध्नु अगघ प्रत्रे्क जिार् 
ध्र्ानपूियाक स्ुसन ुपर्या। साक्ीले प्रश्नको जिार् क्दएन भने, 
एक आपवत् उठाउन सक्र्।

उ्दाहरण:

प्रश्न: “विद्ा्थतीले कगर् पटक स्पीच ्ेथरापी प्राप्त िर्को?“

जिार्: “विद्ा्थतीले आिश्र्क पनने सब ैस्पीच 
्ेथरापी पार्ो।“

र्पाईंले स्कूलका िक्कलबाट र्ो आपवत् सु्सन सक्न ु
हु्सर्: “आपवत्। साक्ीले प्रश्नको जिार् क्दएनन।्“
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िपाईंका साक्ीहरूले उनीहरूलाई सनोगधएका 
प्रश्नहरूकनो जवाफ ट्दनु हुन्छ िन्ने कुरा 
तनस्श्चि िनु्षहनोस।् ट्दइएकनो जवाफ सनु्नहुनोस ्
र त्यसपतछ आफ्ननो अकयो प्रश्नमा फक्ष नहुनोस।् 
अकयो प्रश्न सनोध्ने बारे यति गचस्न्िि 
नहुनहुनोस ्क्क साक्ीले िपाईंकनो अतघल्लनो 
प्रश्नकनो जवाफ ट्दएन िनेर िपाईं महसुस 
िन्ष असफल हुनहुनोस।्

प्रश्न संचयी छ
सुनुिाइ अधगकारीले धेरै साक्षीहरूलाई ठ्र्ाक्कै एउटै कुरामा 
ििाही दगन अनुमर्ग दगने र्ैन। र्सर््थ, एक साक्षीले 
र््थ्र् स््थापगर् िर्न सक्र् भने, सुनुिाइ अधगकारीले 
र्पाईंलाई ठ्र्ाक्कै उस्र्ै कुरा भन्नका लािग अन्र् पाँच 
साक्षीहरू पेि िर्न अनुमर्ग दगन सक्दैन। प्रमाणको 
माि्राले मुद्दाको र्ैसला िर्दैन, र्ो प्रमाणको िुणस्िर 
हो भन्ने र्ाद िर्नुहोस्।

उ्दाहरण: र्पाईंले विद्ालर् िक्कललाई र्सो भनेको 
स्ुसन सक्न ुहु्सर्: “म र्ो प्रमाणको विरोध िरु्या। र्ो 
पक्हले न ैअगघल्लो साक्ीहरू द्ारा कभर िररएको र्।“

आधारकनो अिाव
ििाही दगनका लािग िा सुनुिाइमा प्रर्ोि िरगने 
प्रदर्िनीका लािग “आधार राख्न“ु भनेको सन्दर्भमा राख्नु 
हो। अर्को िब्दमा, सुनुिाइमा साक्षी िा प्रदर्िनले कगन 
महर््र््ि राख्र्?

उ्दाहरण: र्पाईंले आफ्नो 5-क्दनको खलुासामा आफ्नो 
गर्मेकीलाई सचूीबद्ध िनुयाभएको र्। र्पाईंको गर्मेकीले 
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ र र्पाईंको बच्चाको िैन्क्क 
कार्यारिमसँि क्कन सा्सदगभयाक र् भ्सने विद्ालर्लाई 
स्पष्ट नहुन सक्र्। विद्ालर्का िक्कलले र्पाईंको 
गर्मेकीसँि सा्सदगभयाक जानकाररी क्कन र् भनी 

द्िु ट्टप

विद्ालर्मा खलुासा िनयाका लागि साक्ी 
र प्रदियानीहरूको सचूी सँिै राख्दा, धेरै साक्ी 
र प्रदियानीहरू मार्या र् नभई एउटै र्थ्र्हरू 
एउटै साक्ी िा प्रदियानीसँि स््थावपर् िनया 
सक्नु हु्सर् क्क भनेर विचार िनुयाहोस।् र्ाद 
िनुयाहोस,् र्ो सनुिुाइ अगधकाररीलाई पेि 
िररएको प्रमाणको िुणस्र्र हो, महत्तिपणूया 
प्रमाणको मात्रा होइन।

स््थावपर् िनयाका लागि आधार बनाउन अनुरोध िनया 
सक्र्न ्िा स्कूल अगधिक्ताले र्सको सट्टा “प्रमाणको 
प्रस्र्ाि“ माग्न सक्र्न।् प्रमाणको प्रस्र्ािले सनुुिाइ 
अगधकाररीलाई मदु्ाहरूका लागि वििेष साक्ी िा 
प्रदियानी क्कन महत्तिपूणया र् भनेर बर्ाउँर्।

प्रमाणमा प्रिेि िर्नु अघग प्रदर्िनीहरूसँि आिि्र्क 
आधार स््थापगर् हुनु पर्र्। र््र्सोभए, उदाहरणका लािग, 
र्पाईंले सुनुिाई अधगकारीलाई र््र्समा लेखगएको कािज 
मार््र हस्र्ान्र्रण िर्न सक्नु हुन्न र भन्न सक्नु हुन्र् 
कग र्पाईं र्सलाई प्रदर्िनी होस् भन्ने चाहनु हुन्र्। 
र्पाईंले पहगले कािजार् कसले, कहगले र केसँि सम्बन्धगर् 
र् भनेर नगर्धारण िर्नु पर्र्।
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चेक इन ि्ददै
ODR िेबसाइटमा बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइकनो ना्टक भिडडयनो हेनुयाहोस।्

प्रत्रे्क साक्ीलाई सुनिुाइमा आरू्सँिै लजैान र्पाईंले सोध्न चाहनभुएको प्रश्नहरूको सचूी बनाउनुहोस।् 
र्सले र्पाईंलाई आफ्ना विचारहरू व्र्िन्स््थर् िनया र सनुिुाइको क्दनमा र्पाईंले केहरी नरु्टाउन िा 
वबसयान ुहु्सन भ्सने कुरा सगुनन्चिर् िनया मद्र् िनने र्।

र्पाईंले साक्ीसँि समीक्ा िनया चाहन ुहुने िा र्पाईंको सचूीमा साक्ीको नामको रे्उमा साक्ीलाई 
सोधपुर् िररएको समर्मा पेि चाहन ुहुने कुन ैप्रमाणहरू सचूीबद्ध िनुयाहोस।्

र्पाईं कािजार् िा साक्ीको ििाहरीमा आपवत् िनया सक्नहुु्सन क्कनभने र्पाईं र्समा असहमर् हुन ु
हु्सर्। र्पाईं र्पाईंको दृवष्टकोणलाई सम्थयान िनने अ्सर् प्रमाणहरू (साक्ी र कािजार्हरू) उत्पादन 
िरेर, सा्थ ैसाक्ीको दोहोरो पररीक्ण मार्या र् र्पाईंको असहमगर् स््थावपर् िनुया हु्सर्।

र्पाईंले कािजार् प्रदियानी ब्सन िा सनुिुाइमा ििाहरी क्दने साक्ीमा बक्हष्कृर् िनने आधारहरु र् भ्सने 
र्पाइँलाई लािेमा र्पाइँले आपवत् िनया सक्नहुु्सर्। र्पाईं र्ो क्कन विश्ास िनुया हु्सर् भनेर व्र्ाख्र्ा 
िनया र्र्ार हुन ुपर्या।

सनुिुाइमा प्रार्ः अगभभािक िा विद्ालर्का िक्कल िा साक्ीको जिार्मा साक्ीहरूबाट सोगधने 
प्रश्नहरूमा आपवत्हरू उठाउँर्न।् र्र र्ाद िनुयाहोस,् केिल साक्ीले र्पाईंलाई मन नपनने जिार् क्दर्ो 
भ्सदैमा, र्सले र्सलाई आपवत्को र्ोग्र् बनाउँदैन।

कुन ैआपवत् गलन्खर् िा मझौन्खक, सुनिुाइ अगघ िा सुनिुाइमा िररएको भएर्ापगन, र्पाईं आफ्नो 
आपवत्को कानूनी र/िा र्थ्र्ात्मक आधार रूपरेखा बनाउन र्र्ार हुन ुपर्या।

https://odr-pa.org/resources/odr-training-videos/
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प्रस्र्ािहरू सनुुिाइ अगधकाररीलाई गनन्चिर् कार्याहरू 
िनने भनेर सोध्ने गलन्खर् िा मझौन्खक अनुरोधहरू 
हुन।् र्ो खण््डले सबभै्सदा सामा्सर् प्रकारका प्रस्र्ािर 
पछ्र्ाउने प्रक्रिर्ाहरूबारे र्लर्ल िर्या।

िाि पाँच

प्र्थिावहरू
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प्र्थिावमा सामान्य जानकारी
प्र्थिावहरू कुन ैपगन पक् द्ारा दार्र िनया सक्क्सर्।

गलन्खर् प्रस्र्ािको प्रगर्गलवप सनुिुाइ अगधकाररीलाई पठाएको, 
िा अ्सर््था उपलब्ध िराइएको समर्मा न ैअकको पक्लाई 
उपलब्ध िराउन ुपर्या। प्रक्रिर्ाको रिममा कुन ैपगन समर्मा 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई प्रस्र्ािहरू गनदनेगिर् िनया सक्क्सर्।

सनुिुाइ अगधकाररीले प्रस्र्ािमा गनणयार् (िा िासन) िनने र्न।्

सब ैप्रस्र्ािहरू लेन्खएका रै्नन;् केहरी प्रस्र्ाि मझौन्खक 
र्न।् प्रस्र्ािको विषर्िस्रु्को जक्टलर्ाले प्रार्: प्रस्र्ािलाई 
गलन्खर् रूपमा राख्न ुिा सनुुिाइ अगधकाररीलाई मझौन्खक 
रूपमा प्रस्र्रु् िनुया अगधक अ्थयापूणया हु्सर् क्क भनेर गनधायारण 
िर्या। व्र्वक्तिर् प्रा्थगमकर्ाले पगन प्रस्र्ाि गलन्खर् िा 
मझौन्खक हो क्क भनेर गनधायारण िनया सक्र्। प्रस्र्ािले जक्टल 
काननुी मुद्ाहरूलाई सम्बोधन िर्या भने, गलन्खर् प्रस्र्ाि 
सम्भिर्ः र्पाईंले बनाउन चाहनुहुने सब ैवब्सदहुरू सचूीबद्ध 
र्न ्भनी गनन्चिर् हुन राम्ो विचार हो। प्रस्र्ाि सीधा र् 
भने, एक मझौन्खक प्रस्र्ाि अगधक उपर्कु्त हुन सक्र्। सा्थ,ै 
सनुिुाइमा एक अप्रत्र्ागिर् समस्र्ा उत्प्सन हुन सक्र्, 
जसले िदाया र्ो जा्सन असम्भि र् क्क प्रस्र्ाि र्र्ार िनया 
आिश्र्क र्। त्र्हाँ दईु सम्भाविर् समाधानहरू र्न:्

1. सनुिाइमा मझौन्खक प्रस्र्ाि बनाइ्सर्; िा

2. समर् सीमामा गनभयार िर्या र सनुिुाइ अगधकाररीले 
अनमुगर् क्द्सर्, गलन्खर् प्रस्र्ाि र्र्ार िनया समर् क्दन 
अनरुोध िनया सक्क्सर्। र्ो सामा्सर्र्र्ा मात्र आिश्र्क 
र् जब समस्र्ाहरू जक्टल र्न।्

प्रस्र्ाि गलन्खर् िा मझौन्खक रूपमा प्रस्रु्र् हुन ुपर्या भ्सने 
बारे कुन ैकठोर र गर्टो गनर्महरू रै्नन।्

प्र्थिावका प्रकारहरू
मुद््दाहरू सीभमि िन्ष प्र्थिाव
सनुिुाइ अगधकाररीले दईु प्रकारका मदु्ाहरूमा प्रमाण स्ुसने 
र्न:्

1. सनुिुाइ अगधकाररीले प्रारन्म्भक बर्ानहरू सुनेपगर् 
सनुिुाइको सरुुमा पक्हचान िनने मदु्ाहरू; र/िा

2. सनुिुाइ अगधकाररीको के्त्रागधकार गभत्रका मदु्ाहरू।

र्पाईं िा विद्ालर्ले सीध ैमाग्थ उल्लेन्खर् दईु बाहेक 
अ्सर् मदु्ाहरूलाई सम्बोधन िनने प्रर्ास िनुयाभर्ो भने, 
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मदु्ाहरूलाई सीगमर् िनने प्रस्र्ाि िनया सक्क्सर् (िा, र्सको 
सट्टामा, एक आपवत् उठाउन सक्क्सर्; भाि चार हेनुयाहोस:् 
आपवत्हरू)।

उ्दाहरण (मागथि #1 सँि सम्बस्न्धि): पक्हलो 
सुनुिाइमा, र्ो सहमगर् भएको र् क्क एक मात्र 
मुद्ा र्पाईको बच्चाको िन्णर् कार्यारिम हुने र्। 
र्पाईंले आफ्नो बच्चाको पढाइ कार्यारिमको बारेमा 
प्रश्नहरू सोध्नु हु्सर्, जसको िन्णर् कार्यारिमको 
मुद्ासँि कुनै सम्ब्सध रै्न, विद्ालर्का िक्कलले 
सुनुिाइ अगधकाररीलाई त्र्सो िनयाबाट रोक्न 
सोध्न सक्र्न।्

उ्दाहरण (मागथि #2 सँि सम्बस्न्धि): िुनासोले 
बाल क्हरासर्मा समस्र्ा ख्डा िदयार्। सुनिुाइ 
अगधकाररीहरूले क्हरासर् मदु्ाहरू गनणयार् िददैनन।् 
विद्ालर्ले र्ो मदु्ा मुद्ाको अिं होइन भनी 
सगुनन्चिर् िनया प्रस्र्ाि र्ाइल िनया सक्र्।

द्िु ट्टप

र्पाईंको िुनासो र्र्ार िदाया, र्ो सगुनन्चिर् 
िनुयाहोस ्क्क:

1.  र्पाईंले उठाउनभुएको मदु्ाहरू सनुुिाइ 
अगधकाररीद्ारा गनणयार् िनया सक्क्सर्; र

2.  र्पाईंले त्र्स समर्मा आफ्ना सबै 
मदु्ाहरू उठाउन ुहु्सर्, गर्नीहरू सँिै सुगनने 
र्न ्भ्सने गनन्चिर् होस।्

पुनवव्षचारका लागि प्र्थिाव
पनुवियाचारका लागि प्रस्र्ाि ठ्र्ाक्कै नाम जस्र् ैहो। 
सनुिुाइका रिममा सुनिुाइ अगधकाररीले प्रस्र्ािमाग्थ गनर्म 
(गनणयार्) िरेका र्न।् पक्हरू मध्रे् एक, सामा्सर्र्र्ा 
प्रस्र्ाि दार्र िनने व्र्वक्त, सनुुिाइ अगधकाररीको गनणयार्सँि 
असहमर् हु्सर् र उनीहरूलाई गनणयार्मा पनुवियाचार िनया 
आग्ह िर्या। र्पाईंलाई सनुिुाइ अगधकाररीले महत्तिपूणया र्थ्र् 
िा कानूनको वब्सद ुरु्टेको र् भनी विश्ास िरेमा मात्र 
पनुःविचारका लागि प्रस्र्ाि दार्र िररनु पर्या। र्पाईंले 
सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्सँि असहमर् भएकोले मात्र ै
पनुवियाचारका लागि प्रस्र्ाि िनुया हँुदैन।

खारेज िनदे प्र्थिाव
उजरुरी खारेज िनने प्रस्र्ाि पेि िनया सक्कने धेरै 
कारणहरू र्न:्

1. अगधकार क्ेत्र (अगधकार) कनो अिाव। उजरुरीमा मदु्ा 
सनुिुाइ अगधकाररीले गनणयार् िनया नसक्ने कुराका एक मात्र 
बारेमा हो भने, विद्ालर्ले खारेज िनया प्रस्र्ाि पेि िननेर्।

2. Res Judicata. र्ो ल्र्ाक्टन िब्दको अ्थया र्ो मुद्ा 
पक्हले न ैअगघल्लो बाँकी प्रक्रिर्ा सुनिुाइमा गनणयार् 
भइसकेको र्। र्सको मर्लब र्ो हो क्क उहरी मुद्ालाई 
सम्बोधन िनया एक बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ बारम्बार अनुरोध 
िनया सक्कँदैन।

3. समाधान बदैठकमा सहिागििाकनो अिाव। काननूले 
आमाबाबुलाई पक्हरूले र्सलाई मार् िनया िा मध्र्स््थर्ा 
प्रर्ोि िनया सहमर् नभएसम्मभएमा (भाि र्ीन, चरण 6 
हेनुयाहोस)् संकल्प बठैक/सत्रमा भाि गलन आिश्र्क र्। 
र्पाईं समाधान बठैकमा सहभािी हुन ुहु्सन भने, विद्ालर्ले 
सनुिुाइ अगधकाररीलाई र्पाईंको उजूररी खारेज िनया अनरुोध 
िनया सक्र्।

4. अपया्षप्ि िुनासनो। पर्ायाप्तर्ा चनुझौर्ीहरूको स्सदभयामा भाि 
र्ीन, चरण 4 हेनुयाहोस।् र्पाईंको उजरुरीमा सबै आिश्र्क 
जानकाररी समािेि रै्न भने, विद्ालर्ले पर्ायाप्त चनुझौर्ी 
र्ाइल िनया सक्र् र सनुुिाइ अगधकाररीलाई र्पाइँको मदु्ा 
खारेज िनया अनरुोध िनया सक्र्।

5. तनलम्बन बयान। र्ी पररन्स््थगर्हरूमा बर्ान रोक्न 
(िा रोक्न) प्रस्र्ाि दार्र िनया सक्क्सर्:
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• बर्ान अप्रासंगिक र् (अ्थयामा सनुिुाइमा भएका 
मदु्ाहरूसँि र्सको कुन ैसरोकार रै्न);

• बर्ान दोहोररने र् (पक्हले न ैबर्ान क्दइएको);

• बर्ानलाई अनमुगर्रै्न (उदाहरणका लागि, सम््झझौर्ा 
िा मध्र्स््थर्ा र्लर्लका बारेमा बर्ानलाई अनुमगर् 
रै्न); िा

• 5 क्दनको खलुासा कािजार्मा साक्ीलाई ठीकसँि 
खलुासा िररएको ग्थएन।

6. पुनरुत्थिान। पुनरुत््थानका लागि प्रस्र्ाि भनेको सुनुिाइ 
अगधकाररीलाई उनीहरूले मुद्ाको सुनुिाइबाट पर्ी हट्न 
अनुरोध हो। सुनुिाइ अगधकाररीले गनष्पक् रूपमा सेिा िनया 
सक्दैनन ्भ्सने प्रमाण स्पष्ट र् भ्सने विश्ास िनुया हु्सर् 
भने मात्र सबैभ्सदा िम्भीर मुद्ाहरूमा पुनः खारेजको 
प्रस्र्ाि दार्र िररनु पर्या। गनर्महरूले र्ी उदाहरणहरू 
सूचीबद्ध िर्या जहाँ सुनुिाइ अगधकाररीले आरू्लाई मुद्ाबाट 
हटाउन आिश्र्क हु्सर्। र्ी मध्रे् कुनै एक पररन्स््थगर् 
अिन्स््थर् र् भने, सुनुिाइ अगधकाररीले मुद्ालाई 
असाइनमे्सटका लागि ODR मा क्र्र्ाया र्ोड्नु पर्या। सुनुिाइ 
अगधकाररीले एक्लै, पुनरािवृत् प्रस्र्ािको गनणयार् िर्यान ्भ्सने 
कृपर्ा ध्र्ान क्दनुहोस।्

ODR िेबसाइटमा उपलब्ध रहेको ODR वििेष गिक्ा 
सुनुिाइ अगधकाररीहरूका लागि पेन््ससलभेगनर्ाको आचरणको 
मानक (The Pennsylvania Standards of 
Conduct) (पक्हले सुनुिाइ अगधकाररी को्ड अर् एग्थक्स 
(Hearing Officer Code of Ethics) भगनने) ले सुनुिाइ 
अगधकाररीले आरू्लाई त्र्ाग्नुपनने अिस््था र पालना िररने 
प्रक्रिर्ाहरू िणयान िदयार्।

गनष्पक् सनुिुाइ अगधकाररीका लागि गनम्न 
आिश्र्कर्ाहरू र्न:्

• उनीहरू राज्र् िैन्क्क संघ िा बालबागलकाको गिक्ा 
िा हेरचाहमा संलग्न स््थानीर् िनै्क्क एजे्ससी (LEA) 
को कमयाचाररी हुन ुहँुदैन; र

• सनुिुाइमा सनुुिाइ अगधकाररीको गनष्पक्र्ासँि बान््झएको 
व्र्वक्तिर् िा व्र्ािसागर्क चासो हुन हँुदैन।

अतिरर्ति स्नोिहरू

सनुिुाइ अगधकाररीको आिश्र्कर्ाहरू सक्हर् 
बाँकी प्रक्रिर्ाको सनुिुाइलाई गनर््सत्रण िनने 
संघीर् गनर्महरू पढ्न IDEA 300 CFR 
§300.511 हेनुयाहोस।्

सनुिुाइ अगधकाररीले पनुरुत््थानका लागि सब ैप्रस्र्ािहरूको 
गनणयार् िर्यान।् र्पाईं िा विद्ालर् सुनिुाइ अगधकाररीको 
गनणयार्सँि असहमर् हुन ुहु्सर् भने, र्पाईंले र्स मदु्ालाई 
राज्र् िा संघीर् अदालर्मा पुनरािेदन िनया सक्न ुहु्सर्। 
राज्र् िा संघीर् ्सर्ार्ाधीि बाहेक कसलेै पगन र्ी िा अ्सर् 
मदु्ाहरूमा सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्लाई रे्नया सक्दैन।

कक्हलेकाहरंी आपवत्हरूले प्रस्र्ािका रूपमा प्रभािकाररी 
रूपमा काम िनने र्। त्र्सोभए, उदाहरणका लागि, एक 
पक्ले एउटै कुरा बोल्ने र्ीन जना साक्ीहरू प्रस्र्ुर् िनने 
प्रर्ास िर्या भने, क्क र् एक आपवत् उठाउन सक्क्सर् 
(भाि चार हेनुयाहोस:् आपवत्) िा प्रस्र्ाि मझौन्खक िा 
गलन्खर् रूपमा र्र्ार िनया सक्क्सर्। एक आपवत् पर्ायाप्त  
र् क्क रै्न भनेर गनणयार् िदाया िा र्पाईं औपचाररक 
प्रस्र्ाि िनया चाहनु हु्सर् क्क भ्सने गनणयार् िदाया गनम्नलाई 
विचार िनुयाहोस:्

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/PA-Standards-of-Conduct-for-Hearing-Officers.pdf
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.511
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.511
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अतिरर्ति स्नोिहरू 

नमनूा प्रस्र्ािको उदाहरणका लागि  
पररनिष्ट D हेनुयाहोस।्

• के मदु्ा र्गर् सीधा र् क्क एक आपवत् सम्भिर्ः सुनिुाइ 
अगधकाररीलाई र्पाईंको सरोकारको बारेमा सचेर् िराउन 
पर्ायाप्त हुने र्?

• के र्ो मदु्ा जक्टल र् क्क सब ैजक्टलर्ाहरू व्र्ाख्र्ा िनया 
गलन्खर् प्रस्र्ाि आिश्र्क र्?

• के र्ो मदु्ा र्पाईंको मामलाका लागि र्गर् महत्िपूणया 
र् क्क र्ो केिल एक आपवत् उठाउनुको सट्टा औपचाररक 
प्रस्र्ाि र्र्ार िनया अ्थयापूणया र्?
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चेक इन ि्ददै
बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका रिममा कक्हलेकाहरंी प्रस्र्ािहरू आिश्र्क पर्या।

प्रस्र्ािहरू कुन ैपगन पक्द्ारा दार्र िनया सक्क्सर्। उनीहरूमा प्रक्रिर्ाको रिममा कुन ैपगन समर्मा सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई गनदनेिन क्दन सक्क्सर्।

प्रस्र्ािहरू गलन्खर् िा मझौन्खक हुन सक्र्न।् प्रस्र्ािको विषर्िस्रु्को जक्टलर्ाले प्रार्ः प्रस्र्ाि गलन्खर् 
रूपमा हुनु पर्या िा सनुिुाइ अगधकाररीलाई मझौन्खक रूपमा प्रस्र्रु् िनुया पर्या भ्सने कुरामा गनधायारण िदयार्।

त्र्हाँ विगभ्सन प्रकारका प्रस्र्ािहरू समािेि र्न:्

• मदु्ाहरू सीगमर् िनया प्रस्र्ािहरू
• पनुवियाचारका लागि प्रस्र्ािहरू
• खारेज िनने प्रस्र्ािहरू

कक्हलेकाहरंी आपवत्ले प्रस्र्ािका रूपमा प्रभािकाररी रूपमा काम िनने र्। र्पाईंले प्रस्र्ाि िा आपवत् प्रर्ोि 
िनुया पर्या भने गनधायारण िदाया मदु्ाको जक्टलर्ा र आलोचनात्मक प्रकृगर्लाई विचार िनुयाहोस।्
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िाि छ

बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइ
र्पाईंसँि बाँकी प्रक्रिर्ा सुनुिाइ, कहाँ बस्ने, सुनुिाइ 
अगधकाररीलाई कसररी सम्बोधन िनने, र्पाईंले सुनुिाइ 
अगधकाररीको गनणयार् कक्हले प्राप्त िनने भ्सने बारे धेरै प्रश्नहरू 
र्न।् िाइ्डको र्ो खण््डले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका धेरै 
पक्हरूका बारेमा विस्र्रृ् जानकाररी प्रदान िर्या।
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सुनुवाइकनो ्थथिान

सनुिुाइ लिभि सधैं स्कूल न्जल्ला िा मध्र्िर्ती एकाइ गभत्र 
कहरंी आर्ोन्जर् िरर्सर्। विद्ालर् साइबर चाटयार स्कूल हो भने, 
सनुिुाइ अगधकाररीले सनुिुाइ कहाँ हुने र् भ्सने गनणयार्मा संलग्न 
हुन सक्र्न।् काननूले अगभभािकका लागि सनुिुाइ “बाँकी 
रूपमा सवुिधाजनक“ स््थानमा हुनु पर्या भ्सने चाह्सर्, जनु प्रार्ः 
विद्ालर् हो। र्पाईं, विद्ालर् र सनुिुाइ अगधकाररी सब ैर्ो विगध 
प्रर्ोि िनया सहमर् हुनु हु्सर् भने “भचुयाअल सनुिुाइ“ कम्प्र्ुटर र 
िेबक्र्ामहरू प्रर्ोि िरेर पगन हुन सक्र्। सनुिुाइमा भएका सब ै
कुराहरू जस्र्,ै र्पाईंले सनुिुाइ कसररी र कहाँ हुने र् भ्सने बारे 
सनुिुाइ अगधकाररीसँि कुरा िनुया पर्या।

सनुिुाइ सामा्सर्र्र्ा सम्मेलन कोठामा हु्सर्। सनुिुाइ सरुु हुनु 
अगघ, सनुिुाइ अगधकाररीले कोठालाई आरू्ले चाहेको अनसुार 
सेट अप िनने र्न।् सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंलाई र र्पाईंका 
साक्ीहरूलाई कहाँ बस्ने भनेर बर्ाउने र्न।्

प्रार्, सनुिुाइ अगधकाररी टेबलको एक रे्उमा अदालर् ररपोटयार 
र अककोगर्र “साक्ीको गसट“ सँि बस्र्न।् र्ो सगुनन्चिर् िनयाका 
लािी हो क्क सनुिुाइ अगधकाररी र अदालर् ररपोटयार, जसले सब ै
बर्ान गलइरहेको र्, साक्ीलाई स्ुसन सकुन।् सामा्सर्र्र्ा, 
अगभभािक र साक्ीहरू टेबलको एक रे्उमा सँिै बस्र्न ्र 
विद्ालर्का िक्कल र विद्ालर्का कमयाचाररीहरू टेबलको अकको 
रे्उमा सँिै बस्र्न।्

त्र्हाँ कगर् साक्ीहरू र्न ्भ्सने आधारमा, साक्ीहरू र्पाईं 
बगसरहनुभएको टेबलुबाट पर्ाक््ड पखायाल रे्उको कुसतीहरूमा 
हुनु पर्या। ध्र्ानमा राख्नहुोस,् र््थावप, उपलब्ध भिन, कोठा 
र र्गनयाचरको प्रकार, सा्थ ैव्र्वक्तिर् सनुिुाइ अगधकाररीको 
प्रा्थगमकर्ाले कोठा कसररी सेटअप िनने र्ररकामा ्थोरै िा 
महत्तिपूणया पररिर्यान हुन सक्र्।

सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुनेहरूमा सामा्सर्र्र्ा पक्, काननु व्र्िसार्ी, 
अगधिक्ता, साक्ी, जस्र् ैगिक्क िा मनोिजै्ञागनकहरू सा्थ ैअरूहरू, 
ODR बाट कक्हलेकाहरंी पर्यािेक्कहरू (सनुिुाइसनुािणी अगधकाररी 
मलू्र्ाङ्कन िा सेिामा र्ागलमको उदे्श्र्का लागि) र र्पाईंको 
विद्ालर्भ्सदा बाक्हरका साियाजगनक गनकार्का प्रगर्गनगधहरू 
समािेि हुन सक्र्न।् गिष्टाचारका रूपमा, कुन ैODR कमयाचाररी 
व्र्वक्त उपन्स््थर् हुनेर्न ्भने र्पाईंलाई समर् अिाि ैसगूचर् 
िररने र्।

क्दमािमा राख्नपुनने केक्ह कुराहरु:

• सनुिुाइको क्दनमा र्पाईंसँि र्पाईंका सब ैप्रदियानी र 
सनुिुाइको सचूना (जसमा सब ैसहभािीहरूको नाम, नम्बर र 
स््थान ठेिाना र र्ोन नम्बरहरू हु्सर्न)् सा्थ ैर्पाईंका आफ्न ै
नोट र साक्ीहरूका लागि प्रस्र्ाविर् प्रश्नहरूसगुनन्चिर् िनुयाहोस।्

• सनुिुाइमा जान ुकेक्ह पगन रद् िररएको रै्न भनेर सगुनन्चिर् 
िनया अगघ सब ैस्सदेिहरू जाँच िनुयाहोस।्

• खराब मझौसमको अिस््थामा, र्ो स््थगिर् िररएको रै्न भनेर 
सगुनन्चिर् िनया सनुिुाइको स््थानमा सम्पकया  िनुयाहोस ्(सनुिुाइ 
अगधकाररीले अ्सर् गनदनेिनहरू क्दएको रै्न भने)।

• सनुिुाइको क्दनमा अन््सर्म क्णको आपर्कागलन कारणले 
िदाया र्पाईं टानया नगमल्ने कारणले क्ढलो हुनु हुने र् िा उपन्स््थर् 
हुन असम्थया हुनु हु्सर् भने, सनुिुाइ अगधकाररीलाई उनीहरूले 
उपलब्ध िराएको कुन ैपगन माध्र्मबाट र सनुिुाइको स््थानमा 
(सामा्सर्र्र्ा विद्ालर्) कसलैाई सम्पकया  िनुयाहोस।्
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• सनुिुाइ सत्र केहरी घण्टा िा क्दनभर चल्न सक्र्। पक्हरूलाई 
सामा्सर्र्र्ा सनुिुाइको लम्बाइका बारेमा अगग्म जानकाररी 
हु्सर् र्र घटनाका लागि र्र्ार रहनहुोस।् स्ुसनका लागि कर्ी 
िा अ्सर् पेर् पदा्थया ल्र्ाउन स्िर््सत्र महससु िनुयाहोस ्र बे्कका 
लागि खाजा प्र्ाक िनुयाहोस।्

सुनुवाइ अगधकारीलाई सम्बनोधन ि्ददै

धेरै सनुिुाइ अगधकाररीहरू नाम का्डयाहरू टेबलमा राख्र्न।् 
र्पाईंले का्डयामा रहेको नाम अनसुार सनुिुाइ अगधकाररीलाई 
सम्बोधन िररने कुरा अनमुान िनया सक्नहुु्सर्, जस्र् ै
“्डा. Jones“ िा “सनुिुाइ अगधकाररी Jones“। त्र्हाँ कुन ैनाम 
का्डया रै्न िा र्पाईं सनुिुाइ अगधकाररी, र/िा स्कूल िक्कललाई 
कसररी सम्बोधन िनने भनेर गनन्चिर् हुनु हु्सन भने, सनुिुाइको 
सरुुमा सोध्नुहोस ्क्क र्ो कसररी िनुया पर्या।

मदु्ाहरूको ठूलो मात्रा र सनुिुाइ अगधकाररीहरूको र्लुनात्मक 
रूपमा ्थोरै संख्र्ाको कारणले, सम्भाविर् सनुिुाइ अगधकाररीले 
मदु्ामा संलग्न एक िा बढरी िक्कलहरूलाई पक्हले न ैगच्सन ु
पूणयार्र्ा सम्भि र्। र्सको मर्लब सनुिुाइ अगधकाररीले 
गनष्पक्र्ाका लागि काननुी मापदण््डहरूको उल्लङ्घन 
िरररहेको होइन। र््थावप, र्पाईंलाई गच्सर्ा लाग्र् भने, 
र्पाईं र्सका बारेमा सनुिुाइ अगधकाररीलाई सोध्न सक्न ुहु्सर्।

सुनुवाइकनो लम्बाइ

भाि र्ीन, र्स िाइ्डको चरण 8 ले सनुिुाइ परूा िनने 
समर्रेखाहरूलाई सम्बोधन िर्या। सनुिुाइ अगधकाररीको 
सामा्सर्र्र्ा लािू हुने पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरूले सनुिुाइको 
समर्ािगधलाई सम्बोधन िर्या।

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको समर्म ैसमाधान हुनु संघीर् सरकारको 
मात्र गच्सर्ाको विषर् होइन, र्र व्र्ािहाररक रूपमा विद्ा्थती, 
पररिार र गिक्कहरूका लागि पगन उत्म हो। त्र्सलेै दईु 
क्दनगभत्र सनुिुाइ टुङ्ग्र्ाउने प्रर्ास िररने र्। र्ो सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूको अगभप्रार् हो क्क सनुिुाइ परूा चार क्दन भ्सदा 
बढरी नहोस।्

पाटटीहरूको आिश्र्कर्ामा आधाररर् र्स सामा्सर् गनर्ममा 
सीगमर् अपिादहरू र्न।्

केही सनुवुाइ अगधकारीहरूले पक्हरूसँि 
छलफल िरेपतछ प्रत्येक साक्ीकनो बयानका 
लागि उपय्ुति समय िनो्तछन।् सनुवुाइ 
अगधकारीले सनुवुाइकनो रिममा प्रयनोि िएकनो 
समयकनो अनिुमन िनदे छन ्र समय सीमा 
लििि सक्कएपतछ पक्हरूलाई सगूचि िनदे 
छन।् यसले काय्षवाहीलाई अिाडड बढाउँछ र 
धेरदै अव्थथिामा सफलिापवू्षक काम िरेकनो छ।

पूव्ष सुनुवाइ सम्मेलनहरू

पक्हलो सनुिुाइ हुनु अगघ, सनुिुाइ अगधकाररीले आिश्र्क ठानेमा 
र्पाईं र विद्ालर्का िक्कलसँि टेगलर्ोन िा िेबक्र्ामद्ारा पूिया 
सनुिुाइ सम्मेलन िनया सक्र्न।् कलको उदे्श्र् प्रार्ः मदु्ाहरू 
स्पष्ट पानुया हो।
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सुनुवाइ अगधकारीकनो उद्घा्टन बयान

सनुिुाइ अगधकाररीको उद्ाटन बर्ानबाट सनुिुाइ सरुु हुने र्। 
सनुिुाइ अगधकाररीले आफ्नो पररचर् क्दने र्न,् पक्हरूको 
पक्हचान िनने र्न ्र सनुिुाइको सामा्सर् उदे्श्र् बर्ाउने 
र्न।् सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईं िक्कल द्ारा प्रगर्गनगधत्ि 
िदाया र्पाईंको अगधकार बझु्न ुहु्सर् भनेर सगुनन्चिर् िनने र्। 
उनीहरूले र्पाईंले गभ्सनर्ा बझु्नभुएको र् भनी सगुनन्चिर् िददै 
खलुा (साियाजगनक) सनुिुाइ र ब्सद (िोपनीर्) सनुिुाइ बीचको 
गभ्सनर्ालाई पगन व्र्ाख्र्ा िनने र्न।् उनीहरूले र्पाईंलाई 
सल्लाह क्दने र्न ्क्कर्पाईंले र्सलाई खोल्न नचाहेसम्म र्ो 
ब्सद हुने र्। सनुिुाइ अगधकाररीले अगभभािक (िा उनीहरूका 
प्रगर्गनगध) लाई गनःिलु्क ट्ा्ससक्रिप्टको अगधकार र 
ट्ा्ससक्रिप्टका लागि विगभ्सन ढाँचाहरू बारे पगन सल्लाह क्दने 
र्न।् LEA हरू ट्ा्ससक्रिप्टको प्रगर्गलवपको भकु्तानीको न्जम्मेिार 
र्न।् सनुिुाइ अगधकाररीले पक्हरूले साक्ी र प्रदियानी सचूीहरू 
आदानप्रदान िरेको सगुनन्चिर् िनने र्न।्

द्िु ट्टप

कक्हलेकाहरँी सनुुिाइ सरुु हुन ुअगघ, 
सनुिुाइ अगधकाररीले पक्हरूलाई सम्भाविर् 
समाधानबारे र्लर्ल िनया अनझौपचाररक 
समर् चाहनहुु्सर् क्क भनेर सोध्र्न।् 
पक्हरूले उनीहरूले समाधान खोज्न चाहेका 
सब ैपूिया सनुिुाइका अिसरहरू पाएका र्न ्
भनी सगुनन्चिर् िनने र्ो केिल एक प्रर्ास 
हो। र्ो अन््सर्म अिसरलाई स्कूलसँि मदु्ा 
समाधान िनने बारे कुरा िनने बारे विचार 
िनुयाहोस,् र्र त्र्सो िनया िा समाधान िनया 
बाध्र् महससु निनुयाहोस।्
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पक्हरूकनो उद्घा्टन बयान

एकपटक सनुिुाइ अगधकाररीले र्ी प्रारन्म्भक पक्हरू परूा िरेपगर्, 
प्रत्रे्क पक्लाई उद्ाटन बर्ानको लागि सोगधने र् र सम्भिर्ः 
र्पाईंले पक्हले आफ्नो बर्ान क्दन ुहुने र् (क्कनभने अगभभािक 
सामा्सर्र्र्ा बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको लागि सोध्ने व्र्वक्त 
हुन)्। र्ो सामा्सर्र्र्ा सनुिुाइमा सलु््झाइने वििेष मदु्ाहरूको 
5 गमनेट िा कम बर्ान हो र सा्थ ैर्पाईं सनुिुाइ अगधकाररीले 
कसररी िासन िरोस ्भ्सने चाहन ुहु्सर् र र्पाईंले बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइ अनरुोध िदाया र्पाईंले प्रदान िनुयाभएको जानकाररी जस्र् ै
हो। र्पाईं र्र्ार बर्ान ल्र्ाउन सक्न ुहु्सर् र र्पाईं चाहनहुु्सर् 
भने पढ्न सक्न ुहु्सर्। भाि र्ीन हेनुयाहोस,् सरुुिार्ी बर्ानहरूमा 
चरण 16। प्रारन्म्भक बर्ानहरू पगर्, सनुिुाइ अगधकाररीले 
सामा्सर्र्र्ा मदु्ाहरूको पक्हरूबाट पुवष्ट खोज्दै, रेक्डयामा 
ठ्र्ाक्कै मदु्ाहरू पनुः बर्ान िनने र्न।् त्र्सपगर्, सनुिुाइले 
पक्हचान िररएका मदु्ाहरूलाई मात्र सम्बोधन िनने र् र पक्हरू 
सहमर् र्न।्

साक्ीहरूकनो रिम र बयानकनो प्रिति

सामा्सर्र्र्ा, बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका लागि अनरुोध िनने पक् 
आफ्नो प्रमाण पेि िनने पक्हलो हुने र्। र्पाईंले सनुिुाइका 
लागि अनरुोध िनुयाभर्ो भने, सरुुको बर्ानको सा्थ सरुु िनया 
र्र्ार हुनहुोस ्र त्र्सपगर् आफ्नो पक्हलो साक्ीलाई स्ट्र्ा्स्डमा 
बोलाउनहुोस।् साक्ीहरूको आदेिका बारेमा सनुिुाइ सरुु हुनु 
अगघ र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररी र विद्ालर्का िक्कलसँि 
र्लर्ल िनया सक्न ुहु्सर्। कक्हलेकाहरँी र्पाईं र विद्ालर् दिुलेै 
धेरै समस्र्ाहरू सम्हाल्नका लागि उजरुरी दार्र िनुयाभएको 
हुनेर्। त्र्सो भर्ो भने, सनुिुाइ अगधकाररीलाई सम्पकया  िनुयाहोस ्
(विद्ालर् िक्कलको प्रगर्गलवप िनुयाहोस)्, प्रमाणको प्रस्र्गुर् 
कसररी हु्सर् भनेर सोध्नुहोस,् अ्थायार्,् विद्ालर्ले जानेर् क्क 
रै्न भ्सनेमा र्पाईंलाई पक्हले जाने अपेक्ा िरर्सर्।

साक्ीहरूलाई प्रश्न ि्ददै

कुन ैपक्ले आफ्न ैसाक्ीहरूलाई सोध्ने प्रश्नहरूलाई “प्रत्र्क् 
पररीक्ा“ िा “प्रत्र्क्“ भगन्सर्। एउटा पक्ले अकको पक्का 
साक्ीहरूलाई सोध्ने प्रश्नहरूलाई “रिस एग्जागमन“ िा “रिस“ 
भगन्सर्। त्र्स पगर्, र्पाईले प्रश्नहरू अिाक््ड र पर्ाक््ड देख्न 
सक्न ुहु्सर् (पनुगनयादनेगिर् र पनुः रिस)। पुनः प्रत्यक् पररीक्ामा 

रिस पररीक्ाको रिममा साक्ीले प्रदान िरेको जानकाररीको बारेमा 
प्रश्नहरू समािेि हु्सर्न।् पुनः रिस परीक्ामा पनुः प्रत्र्क् 
पररीक्ाको रिममा साक्ीले प्रदान िरेको जानकाररीका बारेमा 
प्रश्नहरू समािेि हु्सर्न।् र्हाँ साक्ीको बर्ानको प्रस्र्गुर् कसररी 
अिाक््ड बढ्न सक्र्:

पनुः प्रत्यक् र पुनः रिसपरीक्ाकनो उद््ेदश्य 
साक्ीकनो बयानले पटहले नदै सम्बनोधन िरेकनो 
कुरा ्दनोहनोया्षउनु हनोइन। यसकनो सट््टा, रिस 
परीक्ाकनो समयमा साक्ीद्वारा उपलब्ध 
िराइएका जानकारीहरू पुनः प्रत्यक् र 
पनुः रिसहरूमा सीभमि छन ्(पनुःप्रत्यक्कनो 
अव्थथिामा) र पनुः प्रत्यक् परीक्ाकनो रिममा 
साक्ीले उपलब्ध िराएकनो जानकारीमा 
सीभमि छन ्(पनुः रिस परीक्ाकनो अव्थथिामा)। 

• र्पाईं साक्ी बोलाउनहुोस।् र्पाईंले उनीहरूलाई प्रश्नहरूको 
रिृखंला सोध्न ुहु्सर् (र्ो प्रत्र्क् पररीक्ा हो)।

• र्पाईं आफ्नो साक्ीलाई प्रश्न िददै हुनु हु्सर्, विद्ालर्को 
िक्कललाई र्पाईंको साक्ीलाई प्रश्न िनने मझौका क्दइ्सर् 
(र्ो रिस एग्जागमन हो)।

• विद्ालर्का िक्कलले र्पाईंको साक्ीलाई प्रश्नहरू सोध्दै 
िदाया,साक्ीले रिस एग्जामको समर्मा प्रदान िररएको 
जानकाररीको आधारमा  र्पाईंलाई प्रश्नहरू सोध्ने अिसर 
क्दइ्सर् (र्ो पनुः प्रत्र्क् पररीक्ा हो)।

• र्पाईंले आफ्नो साक्ीको पनुः प्रत्र्क् पररीक्ा परूा िरेपगर्, 
विद्ालर्का िक्कललाई र्पाईंको पनुः प्रत्र्क् पररीक्ाको जिार्मा 
साक्ीले उपलब्ध िराएको जानकाररीको आधारमा प्रश्नहरू सोध्ने 
अिसर क्दइ्सर् (र्ो पनुः रिस पररीक्ा हो)।.
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र्ो सब ैगनष्कषयामा पुिेको खण््डमा सनुिुाइ अगधकाररीले प्रश्न 
सोध्न सक्र्न।् सनुिुाइ अगधकाररीले प्रश्नहरू सोध्नका लागि 
प्रत्र्क् िा रिस पररीक्ामा पगन अिरोध िनया सक्र्न।्

प्रत्यक्, रिस, पुनः प्रत्यक्, वा पुनः रिस परीक्ाकनो 
्दायरा बाटहर

प्रमाणको कठोर गनर्म अ्सर्ियार्, रिस पररीक्ा प्रत्र्क् पररीक्ाको 
समर्मा सम्बोधन िररएका र्थ्र् र जानकाररीहरूमा सीगमर् हुनु 
पर्या। त्र्स ैिररी, पनुः प्रत्र्क् पररीक्ा (जसले रिस एग्जागमनलाई 
पछ्र्ाउँर्) रिस पररीक्ाको समर्मा सम्बोधन िररएका र्थ्र् 
र जानकाररीहरूमा सीगमर् हुनु पर्या। अ्सर््था, एउटै जानकाररी 
बारम्बार दोहोरर्सर्। उदाहरणका लागि, प्रत्र्क् पररीक्ामा के 
कभर िररएको ग्थर्ो भनेर ट्र्ाक राख्न सबभै्सदा अनभुिी 
िक्कलहरूका लागि पगन चनुझौर्ीपूणया हुन सक्र्। र त्र्हाँ प्रार्ः 
एक असहमगर् हु्सर् क्क कुन ैप्रश्न पक्हलेको प्रश्नमा समेक्टएको  
्दायरा िन््दा बाटहर र् क्क रै्न। सनुिुाइ अगधकाररीहरूले 
प्रमाणको कठोर गनर्महरू पालना िनया आिश्र्क रै्न, त्र्सलेै 
र्पाईंले र्समा धेरै अल््झन ुपददैन र्र सामा्सर् रूपमा बझु्नहुोस ्
क्क एउटै प्रकारका प्रश्नहरू साक्ीलाई बारम्बार सोध्न सक्कँदैन।

सनुिुाइ चगलरहेको बेला, सनुिुाइ अगधकाररीलाई एक पटकमा 
बोल्ने एकजना मात्र ैव्र्वक्त हुनु पर्या। अ्सर््था, सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई मदु्ाको पालना िनया िाह्ो हुने मात्र होइन, 
एक पटकमा एकभ्सदा बढरी व्र्वक्त बोलेको अिस््थामा 
अदालर्को ररपोटयारले कारबाहरी रेक्डया िनया सक्ने रै्न।

ननो्ट र अन्य मेमनोरी ररफे्सरहरू

साक्ीहरू प्रार्ः उनीहरूले भ्सन चाहेका सब ैकुरा सम््झन 
सगुनन्चिर् िनया उनीहरूका अिाक््ड नोटहरू राख्न चाह्सर्न।् एक 
साक्ीले बर्ान क्दने उदे्श्र्का लागि आफ्नो स्मगृर् र्ाजा िनया 
नोट िा अ्सर् िस्र्ुहरू प्रर्ोि िनया सक्र्न।् र्ो स्िीकार्या र् र्र 
सचेर् रहनहुोस ्क्क अकको पक् (र सनुिुाइ अगधकाररी) साक्ीले 
प्रर्ोि िरेको नोटहरू हेनयाका लागि हकदार र्न।्

• साक्ीले आफ्नो सम््झना र्ाजा िनया नोट िा अ्सर् िस्र्ुहरू 
प्रर्ोि िर्या भने विपक्ी पक्ले:

• नोटहरू िा अ्सर् िस्र्ुहरू समीक्ा िनया अनरुोध िनुयाहोस;्

• नोट िा अ्सर् िस्र्ुहरूमा साक्ीको जाँच िनुयाहोस;् र/िा

• नोटहरू िा अ्सर् िस्र्ुहरू प्रदियानीका रूपमा प्रस्र्रु् 
िनुयाहोस।्

• एक साक्ीले नोटहरू िा अ्सर् िस्र्ुहरू प्रस्र्रु् िनया अस्िीकार 
िरेमा, अकको पक्ले र्ी नोटहरू िा अ्सर् िस्र्ुहरूमा आधाररर् 
सब ैबर्ानहरू रेक्डयाबाट हटाइन अनरुोध िनया सक्र्।

प्रमाणकनो प्र्थिावहरू

र्पाईंको मदु्ा प्रस्र्रु् िनुया अगघ र दझौरानमा, विद्ालर्का 
िक्कलले “प्रमाणको प्रस्र्ाि“ माग्न सक्र्न।् र्सको मर्लब 
स्कूलका िक्कललाई र्पाईंले साक्ी िा प्रदियानी क्कन प्रस्र्रु् 
िरररहनुभएको र् िा र्पाईंले साक्ीको वििेष प्रश्नहरू क्कन 
सोगधरहनुभएको र् भ्सने स्पष्ट रै्न। प्रमाणको प्रस्र्ािका लागि 
अनरुोधले र्पाईंलाई सचेर् िराउँर् क्क िक्कलको त्र्ो साक्ी 
िा प्रदियान िा प्रश्नको लाइनमा सम्भाविर् आपवत् र्। सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस ्क्कन र्पाईं आफ्नो रूपमा 
अिाक््ड बक्ढरहनुभएको र्। त्र्सैिररी, प्रश्नको वििेष लाइन अकको 
पक्लाई आपवत्जनक लािेमा प्रमाणको प्रस्र्ाि सोध्न सक्क्सर्।

उ्दाहरण: “म प्रश्नको र्ो लाइनका लागि प्रमाणको 
प्रस्र्ाि चाह्सरु्। र्स अिस््थामा गचक्कत्सकको 
र्ोग्र्र्ा कुन ैमदु्ा होइन; स्पीच ्ेथरापीको क्फ्क्िे्ससी 
समस्र्ा हो।“

(Mauet, 1980)

यनो ्ेदखखने िन््दा धेरदै िाह्नो छ! सनुवुाइ 
अगधकारीले िपाईंलाई धेरदै चनोट्ट िपाईंले  
सरुु िनु्ष अतघ अरू कसदैले बनोल्न नसकेसम्म 
पख्षन िन्न ुहुन्छ िने आरिनोभशि नहुनहुनोस।् 
सनुवुाइ अगधकारीले मातनसहरूलाई 
यनो सम्झाउन ुधेरदै सामान्य छ।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  97

ववशषेज्ञ ररपनो्ट्षहरू

र्पाईं सनुिुाइमा पगु्नभुएपगर्, र्पाईंले आफ्नो वििेषज्ञको 
बर्ान कसररी प्रस्र्रु् िनुयाहु्सर् भ्सने गनणयार् िररसक्न ुहुने र्। 
र्पाईंसँि गनम्न विकल्पहरू र्न:्

• वििेषज्ञको ररपोटयालाई प्रदियानीका रूपमा प्रमाणमा पेि 
िनुयाहोस;्

• वििेषज्ञलाई सनुिुाइमा उपन्स््थर् भई बर्ान क्दन 
लिाउनहुोस;् िा

• वििेषज्ञलाई टेगलर्ोन िा लिभि सनुिुाइमा बर्ान 
क्दनहुोस।्

सामा्सर्र्र्ा लािू हुने पूिया सनुिुाइ गनदनेिनहरूले प्रमाणको 
रूपमा वििेषज्ञ ररपोटयाहरू समािेि िदयार्। सनुिुाइलाई अ्झ 
प्रभािकाररी बनाउने उदे्श्र्ले ववशषेज्ञ प्रतिवे्दन सम्ब्सधी 

द्िु ट्टप

तपाईंलाई उनीहरूको साक्ी वा 
प्रदर््शनीहरूप्रतत चिन्ा वा आपचति छ 
भने तपाईंले सुनुवाइ अचिकारीलाई 
तवद्ालयका वतकलबाट प्रमाणको 
प्रस्ावका लाचि सोध्न सक्ु हुन्छ। 
उदाहरण: “म यस साक्ीका लाचि 
प्रमाणको प्रस्ाव िाहनु्छ।अहहलेसम्म 
कभर िहरएको कुरामा यस साक्ीले 
नयाँ कुरा थप्न सक्छ भन्े मदेख््ददन।“

गनर्महरू वििेष िररी बनाइएका ग्थए। उनीहरूले वििेषज्ञ 
ररपोटयाहरूको स्सदभयामा विगभ्सन पररन्स््थगर्हरू कसररी गनर््सत्रण 
िरर्सर्न ्र समीक्ा िनुया पर्या भनेर व्र्ाख्र्ा िर्यान।्

र्पाईंको वििेषज्ञ सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुनहुु्सन भने र्पाईंले 
आफ्नो बर्ानमा स्सदभया िरेर प्रदियानीका रूपमा सनुिाइ 
अगधकाररीलाई उनीहरूको वििेषज्ञ ररपोटया पेि िनुया हुने र्। र्ो 
वििेषज्ञ बर्ान सम्हाल्न सबभै्सदा लािर्-प्रभािी र्ररका हो।

अककोर्र्या , र्सले सनुिुाइ अगधकाररीलाई वििेषज्ञबाट सीध ैस्ुसन 
र वििेषज्ञ प्रश्नहरू सोध्नबाट रोक्र्। र्सले विद्ालर्लाई रिस 
पररीक्ा मार्या र् वििेषज्ञको रार्लाई चनुझौर्ी क्दनबाट रोक्र्।

धेरै पटक, वििेषज्ञको प्रत्र्क् पररीक्णको रिममा, वििेषज्ञले 
सनुिुाइमा उपन्स््थर् हँुदा प्रगर्िेदनमा लेखेका कुराहरू मात्र 
पढ्र्न।् विज्ञले प्रगर्िेदनमा भइसकेकाभ्सदा बाक्हर केहरी ्थप्न 
नसकेको हुनाले सनुिुाइ अगधकाररीले विज्ञको प्रगर्िेदन आर्ैँ  पढ्न 
सक्ने हँुदा उनीहरूलाई त्र्सो िनयाका लागि र्ो समर् क्दनकुो कुन ै
अ्थया रै्न। विज्ञले आफ्नो प्रगर्िेदनलाई अगभलेखमा पढ्न ुमात्र 
मा्सर् हँुदैन। अकको िब्दमा, प्रगर्िेदन “आरै्ले बोल्र्“। 

अ्सर् समर्मा, र््थावप, वििेषज्ञले आफ्नो ररपोटयाको केक्ह अिंहरू 
व्र्ाख्र्ा िनया आिश्र्क हुन सक्र्। र्ो स्िीकार्या र्। अकको 
िब्दमा भ्सनपुदाया, विज्ञको बर्ानले प्रगर्िेदनमा लेखेका कुराहरू 
मात्र पढ्नुभ्सदा बाक्हर जाने र्।

र्पाईंको वििेषज्ञको बर्ान दईु मध्रे् एक र्ररकामा गनर््सत्रण 
िररने र्:

1. र्पाईंको वििेषज्ञले उनीहरूको ररपोटयामा पक्हले न ैलेन्खएको 
भ्सदा बाक्हर ्थप्न केक्ह रै्न।

प्रगर्िेदन, आर्ैं , वििेषज्ञको प्रत्र्क् पररीक्ण बर्ानको रूपमा 
काम िनने र्। विद्ालर्को िक्कललाई वििेषज्ञलाई जाँच 
िनया अनमुगर् क्दइने र्। (भाि र् हेनुयाहोस:् प्रत्र्क्/रिस/
पनु-प्रत्र्क्/पुनः रिस पररीक्ाका बारेमा जानकाररीका लागि 
“प्रश्नात्मक साक्ीहरू“ र “...को दार्राभ्सदा बाक्हर“। त्र्सपगर् 
र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई बर्ाउन ुहु्सर् क्क र्पाईं वििेषज्ञ 
ररपोटयालाई प्रदियानी बनाउन चाहनहुु्सर्; िा

2. त्र्हाँ प्रगर्िेदनका के्त्रहरू र्न ्जनु र्पाईंको वििेषज्ञले 
व्र्ाख्र्ा िनया िा विस्र्ार िनया चाह्सर्न।् र्पाईंले र्ी के्त्रहरूका 
बारेमा मात्र आफ्नो वििेषज्ञलाई प्रश्नहरू सोध्न ुहुने र्। 

https://odr-pa.org/wp-content/uploads/Prehearing-Directions.pdf
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त्र्सकारण, वििेषज्ञको प्रत्र्क् बर्ानमा 1) प्रगर्िेदनमा के 
लेन्खएको र्; र 2) र्पाईंको प्रश्नको जिार्मा उनीहरूले के ििाहरी 
क्दएका र्न।् वििेषज्ञलाई जाँच िनया विद्ालर्को िक्कललाई 
अनमुगर् क्दइने र्। त्र्सपगर् र्पाईंसँि पनुः प्रत्र्क् पररीक्ामा 
प्रश्नहरू सोध्ने अिसर हुने र् (भाि र् हेनुयाहोस:् प्रत्र्क्/रिस/
पनु-प्रत्र्क्/पुनः रिस पररीक्ाका बारेमा जानकाररीका लागि 
“प्रश्नात्मक साक्ीहरू“ र “... को दार्राभ्सदा बाक्हर“। र्पाईं 
वििेषज्ञ ररपोटयालाई प्रदियानी बनाउन चाहन ुहु्सर् भ्सने त्र्सपगर् 
र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई बर्ाउन ुहु्सर्।

सुनुवाइमा ववश्राम भलँ्ददै

सनुिुाइ अगधकाररीले कक्हले र कगर् पटक बे्क हु्सर् भनेर 
गनधायारण िनने र्। र्पाईंलाई कार्यािाहरीबाट विरिाम गलन ु
आिश्र्क र् भने, जनुसकैु कारणले, सनुिुाइ अगधकाररीलाई ्थाहा 
क्दनहुोस ्क्क र्पाईंले त्र्सो िनया आिश्र्क र्। र्पाईंको अनरुोध, 
बाँकी भएमा, सम्भिर्ः प्रदान िररने र्। सनुिुाइ अगधकाररीले 
सनुिुाइ हुनु अगघ िा सनुिुाइ सरुु हुनु अगघ, खाना खाने समर्को 
विरिामलाई कसररी गनर््सत्रणिररनेर् भनेर पगन सम्बोधन िनने 
र्न।् प्रत्रे्क विद्ालर्ले खाजाको विरिामलाई र्रक र्ररकाले 
गनर््सत्रणिर्यान ्र र्पाईं प्रत्रे्क उदाहरणमा भाि गलने िा नगलने 
र्नझौट िनया सक्न ुहु्सर्:

• केहरी विद्ालर्हरूले सब ैआिश्र्क प्रक्रिर्ा सहभािीहरूका 
लागि खाजा अ्डयार िनने र्न,् सहभािीहरूलाई कुन ैिलु्क नगलई।

• केहरी विद्ालर्हरूले मेनकुो िररपरर पास िनने र्न,् अ्डयार गलने 
र्न ्र पसैा सङ्कलन िनने र्न।्

• केहरी विद्ालर्हरूले आफ्ना क्र्ारे्टेररर्ाहरू प्रत्रे्क सहभािीले 
उनीहरूको खाजाका लागि भकु्तान िददै सहभािीहरूलाई उपलब्ध 
िराउन ेर्न।्

• सनुिुाइ अगधकाररीले सहभािीहरूलाई विद्ालर्को मदैान 
र्ोड्न र िरपरको कुन ैपगन रेस्टुरे्सटमा खाजा खान अनमुगर् 
क्दन सक्र्न।्

(र्सले धेरै समर् गल्सर्, जसले मलू्र्िान सनुिुाइ समर्लाई 
घटाउँर्, त्र्सलेै र्ो केहरी सनुिुाइ अगधकाररीहरूको प्रा्थगमकर्ा 
होइन)।
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• माग्थको कुन ैपगन कुराको बािजदु, र्पाईंले आफ्नो खाजा 
ल्र्ाउन रोज्न सक्न ुहु्सर्, त्र्ो र्पाईंको प्रा्थगमकर्ा हो। 
ल्सचको समर् सम्म आफ्नो खाजा भण््डार िनया क्फ्जमा पहँुच 
हुनेमा भरोसा निनुयाहोस।्

समापन िक्ष हरू

सब ैप्रमाणहरू पेि िररसकेपगर्, सनुिुाइ अगधकाररीले प्रत्रे्क 
पक्बाट समापन बर्ानको लागि सोध्ने र्न।् र्पाईंको समापन 
बर्ानले मदु्ा, प्रस्र्रु् प्रमाण र र्पाईंले खोज्नहुुने उपार्हरू 
संके्पमा समािेि िनुया पर्या। सनुिुाइ अगधकाररीको वििेकमा, 
र्ो मझौन्खक रूपमा िनया सक्क्सर्, जसमा र्पाईंले पूिया-गलन्खर् 
पेपरबाट पढ्न सक्न ुहु्सर्; िा र्पाईंलाई त्र्ो कािज सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई हस्र्ा्सर्रण िनया अनमुगर् क्दइ्सर्; िा सनुिुाइ 
अगधकाररीले पक्हरूलाई एक गनन्चिर् गमगर्मा गलन्खर् समापन 
बर्ानहरू पेि िनया अनरुोध िनया सक्र्न।्

तनण्षय अस्न्िम भमति

अन््सर्म सनुिुाइमा, सनुिुाइ अगधकाररीले सामा्सर्र्र्ा गनणयार् 
हुने गमगर् हँुदा पक्हरूलाई सम््झाउने र्न।् र्ो गमगर् हो जसमा 
सनुिुाइ अगधकाररीले पक्हरूलाई उनीहरूको गनणयार् लेखेर विर्रण 
िननेर्न ्(भाि र्ीन, चरण 8 हेनुयाहोस:् ्थप जानकाररीका लागि 
समर्रेखा र गनणयार्को अन््सर्म गमगर् बझु्नहुोस)्।

तनण्षय

र्पाईंले गनणयार्को अन््सर्म गमगर् कक्हले हो भ्सने कुरा मदु्ाको 
सरुुमा ्थाहा पाउन ुहुने र्। प्रक्रिर्ाको अिगधमा, गनणयार्को 
गमगर्मा कुन ैपररिर्यानहरू र्न ्भने, सनुिुाइ अगधकाररीले 
र्पाईंलाई सगूचर् िनने र्न।् अन््सर्म सनुिुाइमा, गनणयार्को 
अन््सर्म गमगर्लाई रे्रर सम्बोधन िररनेर् जसले िदाया र्पाईंले 
सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार् प्राप्त िनुया हुने र् भ्सने (पगर्ल्लो) 
गमगर् ्थाहा पाउन ुहुने र्।

पुनरावे्दनहरू

र्पाईं सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्सँि अस्सर्षु्ट हुनु हु्सर् 
र काननुी त्रकु्टहरू भएको विश्ास िनुयाहु्सर् भने, र्पाईंले 
राज्र् (पेन््ससलभेगनर्ा रा्रिमं्डल अदालर्) िा संघीर् न्जल्ला 
अदालर्मा पुनरावे्दन िनया सक्न ुहु्सर्। सनुिुाइ अगधकाररीले 
र्पाईंलाई गनणयार्सँिै पनुरािेदन गनदनेिनहरू क्दने र्न।् र्द्वप 
कक्हलेकाहरँी अदालर्को क्लकया ले कािजार्हरू कसररी र्ाइल 
िनने भ्सने बारे केहरी सहर्ोि प्रदान िनया सक्म िा इच्रु्क हुन 
सक्र्, र्र त्र्हाँ त्र्सो िनयाका लागि जक्टलर्ाहरू र्न ्जसले 
िदाया र्पाईंको र्र्या बाटिक्कल हुनु उपर्कु्त हु्सर्। ्सर्नूर्ममा, 
र्पाईंलाई प्रक्रिर्ात्मक सरुक्ा सचूनामा सचूीबद्ध कुन ैपगन 
िकालर् समहूहरूसँि परामिया िनया प्रोत्साक्हर् िरर्सर्।
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पुनरावे्दन िन्ष पक्हरू

बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अगभभािक र विद्ालर् बीचको हुनाले, 
सामा्सर्र्र्ा र्ी न ैकुन ैपगन पनुरािेदनका पक्हरू हुन।् 
सनुिुाइ अगधकाररीले गनणयार् लेखे पगन उनीहरू मदु्ामा पक् 
रै्नन।् त्र्सकारण, अदालर्हरूले सामा्सर्र्र्ा सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूलाई खारेज िर्यान ्जब उनीहरूलाई पनुरािेदनमा 
पक्को रूपमा नाम क्दइ्सर्। हेनुयाहोस ्। Lou V Owen J. 
Roberts Sch. Dist. 2016 U.S. Dist. LEXIS 148908 at 
19-20 (E.D. Pa. अक्टोबर 27, 2016) (वििेष गिक्ा सनुिुाइ 
अगधकाररीले मदु्ाबाट अधया-्सर्ागर्क उ्समवुक्त पाउने अगधकार 
पाएका ग्थए जब अगभभािकले IDEA अ्सर्ियार् सनुिुाइ 
अगधकाररीको अगधकारलाई स्िर््सत्र िैन्क्क मलू्र्ाङ्कन आदेि 
क्दन चनुझौर्ी क्दनभुर्ो)। त्र्स्र् ैिररी, ODR, प्रिासकको रूपमा, 
सामा्सर्र्र्ा मदु्ाको सरुुमा कुन ैपगन र्स्र्ो पनुरािेदनबाट 
खारेज िरर्सर् क्कनभने र्ो बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको पक् 
होइन, न र् र्सले अगभभािक र विद्ालर् बीचको बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइमा भगूमका खेल्र्।

अभिलेखकनो प्रमाणीकरण

ODR लाई अदालर्ले सगूचर् िननेर् जब उसलाई बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइ ट्ा्ससक्रिप्टको प्रगर्गलवप र पनुरािेदन समीक्ाको 
उदे्श्र्का लागि सनुिुाइमा रेक्डयामा प्रविष्ट िररएका कुन ैपगन 
प्रदियानीहरू चाह्सर्। त्र्सपगर् ODR ले सनुिुाइ अगधकाररीसँि 
र्ो जानकाररी सङ्कलन िररी अदालर्मा पठाउने काम िनने र्। 
र्सलाई “अगभलेख प्रमान्णर् िनने“ भगन्सर्।

समीक्ाकनो तनण्षय

अमेररकी गिक्ा विभाि, वििेष गिक्ा कार्यारिमको कार्ायालर् 
(OSEP) द्ारा, गनणयार्हरू “सहरी“ र्न ्क्क रै्नन ्भनी हेनया सनुिुाइ 
अगधकाररीका गनणयार्हरूको समीक्ा िनया ODR लाई अनमुगर् 
रै्न। र्सबाहेक, OSEP ले ODR जस्र्ा कार्ायालर्हरूलाई 
सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार् पररिर्यान िनया गनषेध िर्या। र्सको 
सट्टा, OSEP ले ODR लाई सनुिुाइ अगधकाररीको प्रगिक्ण 
आिश्र्कर्ाहरू पक्हचान िनया सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्को 
समीक्ा िनया गनदनेिन क्द्सर्। OSEP गनदनेिनहरू अनसुार, 
ODR ले एक स्िर््सत्र अगधिक्तासँि सम््झझौर्ा िर्या जसले सब ै
अन््सर्म सनुिुाइ अगधकाररीहरूको गनणयार्हरूको समीक्ा िदयार् 
र सनुिुाइ अगधकाररी प्रगिक्णमा कुन ैपगन कमीहरूका लागि 
ODR लाई गसर्ाररस िर्या। पषृ्ठ 22 मा OSEP वििाद समाधान 
स्ि-मलू्र्ाङ्कन हेनुयाहोस ्(एक-स्र्ररीर् प्रणाली भएका राज्र्हरूले 
गनणयार्हरू “सहरी“ र्न ्क्क रै्नन ्भनेर हेनया गनणयार्हरूको समीक्ा 
िनया सक्दैनन ्र राज्र्हरूसँि सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार् 
पररिर्यान िनने अगधकार रै्न, सनुिुाइ अगधकाररी प्रगिक्ण 
आिश्र्कर्ाहरू पक्हचान िनया जाररी िररएको समीक्ा िनुया पर्या।)

अस्न्िम ट्टप्पणीहरू

र्स िाइ्डमा धेरै काननूी जानकाररी समािेि र्। सनुिुाइ 
अगधकाररीले र्पाईं िक्कल हुनु हु्सन भ्सने कुरा बझु्ने र् र 
त्र्सलेै, काननुी कारबाहरीसँि स्कूलका िक्कल जवत्कै पररगचर् 
हुनु हु्सन। सनुिुाइको अिगधभर, र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई 
प्रक्रिर्ाहरूबारे प्रश्नहरू सोध्न सक्न ुहु्सर्। र्द्वप, सनुिुाइ 
अगधकाररी काननूी रूपमा कार्यािाहरीको अिगधभर गनष्पक् रहन ु
आिश्र्क र् भ्सने बझु्नहुोस।् िक्कल (िा अगधिक्ता) का रूपमा, 
उनीहरूले र्पाईंको मागमलाको प्रस्र्रु्ीकरणमा सहर्ोि िनया 
सक्दैनन।् उनीहरूको सहर्ोि सनुिुाइको रिममा अिलम्बन 
िररने प्रक्रिर्ाहरू व्र्ाख्र्ा िनयामा सीगमर् हुने र्। सनुिुाइ 
अगधकाररीहरूले आफ्नो मदु्ा कसररी प्रस्र्रु् िनने भ्सने बारे 
पक्लाई काननुी सल्लाह क्दन सक्दैनन।्

https://www.cadreworks.org/sites/default/files/resources/OSEP%20Part-B-Self-Assessment.pdf
https://www.cadreworks.org/sites/default/files/resources/OSEP%20Part-B-Self-Assessment.pdf
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सनुिुाइको क्दनमा, र्पाईंसँि आफ्ना सब ैप्रदियानी, सनुिुाइको सचूना, र्पाईंको आफ्न ैनोट र र्पाईंलाई 
क्दनको समर्मा आिश्र्क पनने सब ैचीजहरू र्न ्(पेर् पदा्थया, खाजा, आक्द)।

सनुिुाइका लागि जान ुअगघ केक्ह क्ढलाइ िा रद् िररएको रै्न भनेर सगुनन्चिर् िनया आफ्नो स्सदेिहरू 
जाँच िनुयाहोस।्

एक प्रारन्म्भक बर्ान क्दन र्र्ार हुनहुोस ्जसले समाधान िनुयापनने वििेष मदु्ाहरूलाई र र्पाईं सनुिुाइ 
अगधकाररीले कसररी िासन िरेको चाहन ुहु्सर् भगन सम्बोधन िर्या।

साक्ीलाई प्रश्न िदाया, साक्ीको ििाहरीको प्रस्र्गुर् सामा्सर्र्र्ा कसररी अिाक््ड बढ्र् भनेर बझु्नहुोस।् 
र्समा प्रत्र्क् पररीक्ा, रिस पररीक्ा, पनुः प्रत्र्क् पररीक्ा र सामा्सर्र्र्ा पनुः रिस पररीक्ा समािेि हु्सर्।

विद्ालर्का िक्कलले र्पाईंलाई प्रमाणको प्रस्र्ाि सोध्न सक्र्। र्ो भर्ो भने, र्पाईंले सनुिुाइ 
अगधकाररीलाई क्कन र्पाईं आफ्नो र्ररकाले अिाक््ड बक्ढरहनुभएको र् भनेर व्र्ाख्र्ा िनया आिश्र्क 
हुने र्। र्पाईंलाई विपक्ीपक्का साक्ीहरू िा प्रदियानहरूका बारेमा गच्सर्ा र् भने र्पाईं प्रमाणको 
प्रस्र्ािका लागि पगन सोध्न सक्न ुहु्सर्।

र्पाईंको वििेषज्ञको ििाहरी कसररी प्रस्र्रु् िररने र् भनेर गनधायारण िनुयाहोस।्

आफ्नो समापन र्कया हरू र्र्ार िनुयाहोस ्र्ाक्क र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई उसले रोजेको र्ररकामा 
उपलब्ध िराउन सक्न ुहु्सर्।

र्पाईं सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार्सँि अस्सर्षु्ट हुनु हु्सर् र काननुी त्रकु्टहरू भएको विश्ास िनुया हु्सर् 
भने, र्पाईंले अदालर्मा गनणयार्लाई पनुरािेदन िनया सक्न ुहु्सर्।

चेक इन ि्ददै



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  102

तनष्कष्ष
स्पष्ट रूपमा, बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा अिाक््ड बढ्नुलाई हल्का रूपमा गलन ुपनने 
गनणयार् होइन। िास्र्िमा, त्र्हाँ धेरै अिसरहरू र्न ्जनु त्र्ो विकल्प अगघ 

पछ्र्ाउन सक्क्सर्। र्पैगन, र्पाईं गनणयार् प्रक्रिर्ा सुनिुाइ मात्र एकमात्र विकल्प 
हो भ्सने गनणयार् िनुयाहु्सर् भने, र्ो िाइ्ड, सम्पणूया िाइ्ड र पररगिष्टहरूमा 

उपलब्ध िराइएका अ्सर् स्ोर्हरूद्ारा परूक, र्पाईंलाई प्रो से अिाक््ड बढ्नका 
लागि राम्ो आधार प्रदान िनुया पर्या।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  103

शब््दावली
1973 कनो पुनवा्षस ऐनकनो धारा 504: एक संघीर् काननू जसले अपाङ्िर्ा भएका व्र्वक्तहरू लाई भेदभाि निररएको सगुनन्चिर् 
िनयाका लागि नािररक अगधकारको रक्ा िर्या।

5-ट्दनकनो खुलासा पत्र: दबु ैपक्हरू (अगभभािक र विद्ालर्) बाट साक्ीहरू र प्रदियानीहरूलाई बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा प्रस्र्रु् 
िनया आिश्र्क पनने पत्र।

IEP ्टनोली: IEP विकास िनने बच्चाका अगभभािकहरू सक्हर् व्र्वक्तहरूको समूह।

IEP सुववधा: वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्ले प्रस्र्ाि िरेको वििाद समाधान प्रक्रिर्ा जहाँ एक र्ागलमप्राप्त, गनष्पक् 
सहजकर्ायाले IEP टोलीलाई सहर्ोि िनयाको लागि IEP बठैकमा भाि गल्सर्।

LEA: र्सले स््थानीर् िनै्क्क एजे्ससी, िा र्पाईंको बच्चालाई गिक्ा प्रदान िनने विद्ालर्लाई जनाउँर्

अगधव्तिा: एक व्र्वक्त जो वििेष गिक्ा प्रक्रिर्ा र आिश्र्कर्ाहरू बारे जानकार र् र आमाबाबलुाई एक वििेष सेिा िा कार्यारिम 
खोज्न मद्र् िनया सक्र्।

अध्याय 14: पेन््ससल्भेगनर्ाको गिक्ा कानूनको खण््ड जसले संघीर् गिक्ा काननूको अनपुालनमा वििेष गिक्ा गनर्महरू प्रदान 
िर्या, अ्थायार् ्IDEA 2004।

अध्याय 15: 1973 को पनुस््थायापना ऐनको धारा 504 मा आधाररर् पेन््ससलभेगनर्ाको गिक्ा कानूनको खण््ड, जनु अिक्तर्ा 
भएका र्र अध्र्ार् 14 अ्सर्ियार् वििेष गिक्ा सेिाहरूका लागि र्ोग्र् नहुने विद्ा्थतीहरूमा लािू हु्सर्।

अध्याय 711: पेन््ससलभेगनर्ाको गिक्ा काननूको खण््ड जसले सघंीर् गिक्ा काननूको अनपुालनमा वििेष गिक्ा गनर्महरू प्रदान 
िर्या र वििेष िररी चाटयार, साइबर चाटयार िा के्त्रीर् चाटयार स्कूलहरूमा भनाया भएका असक्मर्ा भएका विद्ा्थतीहरूसिँ सम्बन््सधर् र्।

अन्िररम वदैकस्ल्पक शदैक्क्क तनयुस््ति: विद्ा्थतीको हालको िनै्क्क गनरु्वक्त बाहेकको अनुिासनात्मक गनर्वुक्त।

अपाङ्ििा िएका व्यस््तिहरू भशक्ा ऐन (IDEA): एउटा संघीर् काननू जसले प्रारन्म्भक हस्र्के्प र ज्समदेन्ख 21 िषयासम्मका 
बालबागलकाका लागि वििेष गिक्ा सेिाहरूका लागि काननुी अगधकार प्रदान िर्या।

आपवतिहरू: पक्द्ारा प्रस्रु्र् प्रमाण र साक्ीहरूलाई मझौन्खक िा गलन्खर् चुनझौर्ीहरू।

उपहार प्राप्ि व्यस््तििि भशक्ा काय्षरिम: एक प्रगर्भािाली बच्चाको िनै्क्क प्रदियानको िर्यामान स्र्र र बच्चाको व्र्वक्तिर् 
गिक्ा र्ोजनाको गलन्खर् बर्ान।

कन्सल््टलाइन: (800-879-2301) अपाङ्िर्ा भएका बालबागलकाका अगभभािकहरूलाई सहर्ोि िनया टोल-फ्ी हेल्पलाइन जसले 
आफ्ना बालबागलकाको वििेष गिक्ा कार्यारिमहरूका बारेमा प्रश्नहरू र्न।्

रिस परीक्ा: प्रश्नहरू जनु एक पक्ले अकको पक्का साक्ीहरूलाई सोध्र्न।्

क्तिपूति ्ष भशक्ा: FAPE प्राप्त निरेको हागनको पूगर्या िनया गनःिलु्क उपर्ुक्त साियाजगनक गिक्ा (FAPE) प्राप्त निनने विद्ा्थतीलाई ्थप 
िा पूरक िैन्क्क सेिाहरू प्रदान िरर्सर्।



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  104

क्ेत्रागधकार: सनुिुाइ अगधकाररीको मुद्ा सु्सने र गनणयार् िनने अगधकार।

ट्यूशन प्रतिपूति ्ष: गनजी कार्यारिम िा गनजी विद्ालर्मा विद्ा्थतीको गिक्ाको लािर्का लागि विद्ालर्ले िरेको भकु्तानी।

ट्ान्सक्रिप््ट: स्टेनोग्ार्र (अदालर् ररपोटयार) द्ारा र्र्ार िररएको कािजार् जुन प्रक्रिर्ाको सुनुिाइमा रेक्डयामा भगनएको र्।

द्िु सुनुवाइ: अनुिासनात्मक िा विस्र्ाररर् विद्ालर् िषयाको गनणयार्सँि असहमगर्को कारण धेरै र्ोटो समर्रेखा गभत्र हुने 
वििेष गिक्ा सनुिुाइ।

तनःशुल्क उपयु्ति साव्षजतनक भशक्ा (FAPE): एक संघीर् जनादेि जसले सब ैअपाङ्िर्ा भएका बालबागलकाहरूलाई उपरु्क्त 
िैन्क्क कार्यारिमहरू प्राप्त िनया आिश्र्क र्, उनीहरूको अक्द्र्ीर् आिश्र्कर्ाहरू अनुरूप, जसबाट उनीहरूले पररिारलाई कुन ै
िलु्क नगलई िैन्क्क लाभ प्राप्त िर्यान।्

तनम्नकनो ्दायरा बाटहर: एक काननुी िब्द जसको अ्थया अगभभािक िा विद्ालर्का िक्कलले सम्बोधन िनुयापनने विषर् के्त्रभ्सदा 
बाक्हर िएको र्।

तनयमहरू: राज्र् िा सघंीर् विधानको व्र्ाख्र्ा जसले विधानलाई कसररी पालना िनने भ्सने बारे ्थप विगिष्ट जानकाररी प्रदान िर्या।

तनण्षयकनो अस्न्िम भमति: सनुिुाइ अगधकाररीले पक्हरूलाई आफ्नो गनणयार् लेखेर विर्रण िरेको गमगर्।

तनवे्दन: एक व्र्वक्तलाई बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा उपन्स््थर् हुन िा रेक्डयाहरू उपलब्ध िराउन गनदनेिन क्दने सनुिुाइ 
अगधकाररीद्ारा िररएको कानूनी आदेि।

पया्षप्ििा चुनौिी: एक पक्ले बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी सचूनामा काननू द्ारा आिश्र्क सबै जानकाररी समािेि िर्या भनेर विश्ास 
निनने सनुिुाइ अगधकाररीलाई सचेर् िनने प्रक्रिर्ा।

पा्टटी/पा्टटीहरू: बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा संलग्न अगभभािक र विद्ालर्लाई क्दइएको सामा्सर् नाम।

पुनः रिस परीक्ा: पनुः प्रत्र्क् पररीक्ाको समर्मा साक्ीद्ारा प्रदान िररएको जानकाररीका बारेमा प्रश्नहरू।

पुनः प्रत्यक् परीक्ा: रिस पररीक्ाको समर्मा साक्ीद्ारा प्रदान िररएको जानकाररीका बारेमा प्रश्नहरू।

पुनः मूल्याङ्कन: अपाङ्िर्ा भएको बच्चालाई वििेष गिक्ा र सम्बन््सधर् सेिाहरू आिश्र्क र् क्क रै्न भनी पत्ा लिाउन 
बहु-अनिुासनात्मक टोलीद्ारा िररएका पररीक्ण र अिलोकनहरूको रिृखंला।

पुनरावे्दन प्यानल: अब अन्स्र्त्िमा रै्न, पनुरािेदन प्र्ानलले राज्र् िा संघीर् अदालर्मा पुनरािेदन िररएका मुद्ाहरू अगघ 
सनुिुाइ अगधकाररी गनणयार्हरूको पनुरािेदन गनणयार् िर्को। माग्थको पुनरािेदन हेनुयाहोस।्

पुनरावे्दन: एक र्ोक्कएको समर् सीमा गभत्र राज्र् िा संघीर् अदालर्मा कािजार्हरू दान्खल िनने, सनुिुाइ अगधकाररीको गनणयार् 
क्कन कानुनी रूपमा िलर् र् भनी व्र्ाख्र्ा िनुया र र्सलाई पररिर्यान िनया आग्ह िनुया।

पूव्ष भलखखि सूचना: विद्ालर्ले बच्चाको पक्हचान, मलू्र्ाङ्कन, िा िैन्क्क गनरु्वक्त िा बच्चालाई FAPE को प्रािधान प्रारम्भ िा 
पररिर्यान िनया प्रस्र्ाि िनुया अगघ विद्ालर्द्ारा अगभभािकहरूलाई गलन्खर् सचूना; सामा्सर्र्र्ा पेन््ससलभेगनर्ामा NOREP भगन्सर्।

पूव्ष सुनुवाइ सम्मेलन: सनुिुाइ हुन ुअगघ सम्हाल्न आिश्र्क कुन ैपगन मदु्ाहरू सम्बोधन िनया सनुिुाइ अगधकाररी र दबु ैपक्हरू 
बीचको टेगलर्ोन सम्मेलन।
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पेस्न्सलिेतनया कनोड: पेन््ससलभेगनर्ाको एक प्रकािन जसले राज्र् सरकारबाट सबै गनर्म र गनर्महरू व्र्िन्स््थर् िदयार्; गिक्ा 
सम्ब्सधी गनर्महरू िीषयाक 22 अ्सर्ियार् पाइ्सर्।

पेस्न्सलिेतनया प्रभशक्ण र प्राववगधक सहयनोि ने्टवक्ष  (PaTTAN): ब्र्रूो अर् स्पेिल एजकेुिन (BSE), पेन््ससलभेगनर्ा गिक्ा 
विभाि (PDE), PaTTAN ले कार्यारिम र सेिाहरूलाई सम्थयान िनया पररिार र स््थानीर् िैन्क्क एजे्ससीहरू (LEAs) सँि विद्ा्थती 
गसकाइ र उपलन्ब्धमा सधुार सा्ेझदाररीमा काम िनने एक पहल।

प्रत्यक् परीक्ा:पक्ले: आफ्नै साक्ीहरूबाट सोध्ने प्रश्नहरू।

प्र्दश्षनी: बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको रिममा र्पाईंको मुद्ालाई सम्थयान िनया प्रमाणका रूपमा प्रर्ोि िररएका कािजार्हरू।

प्रमाण:पक्कनो: मदु्ा र र्पाईंको मदु्ालाई सम्थयान िनया बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा प्रर्ोि िररएका प्रदियान र साक्ीहरू।

प्रमाणकनो प्र्थिाव: एक पक्लाई साक्ी प्रस्र्रु् िनया, प्रदियानी प्रर्ोि िनया, गनन्चिर् प्रश्नहरू सोध्न, इत्र्ाक्दका लागि क्कन अनुमगर् 
क्दन ुपर्या भनेर सनुुिाइ अगधकाररीलाई स्पष्टीकरण।

प्र्थिावहरू: सनुिुाइ अगधकाररीलाई गलन्खर् िा मझौन्खक अनुरोधहरू सोध्र्न ्क्क गनन्चिर् कार्याहरू हु्सर्न।्

प्रारस्म्िक बयान: प्रत्रे्क पक्का लागि बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइको सरुुमा मदु्ाको संन्क्प्त सारांि प्रदान िनने र सनुुिाइ 
अगधकाररीलाई कुन मदु्ाहरू गनणयार् िनया भगनएको र् भनी व्र्ाख्र्ा िनने अिसर।

प्रनो से: ल्र्ाक्टन िब्द जसको अ्थया एक व्र्वक्त एक िक्कल द्ारा प्रगर्गनगधत्ि िददैन।

बयान: गनधायाररर् सुनिुाइ प्रक्रिर्ा बाक्हर साक्ीको ििाहरी गलने प्रक्रिर्ा, साक्ीको ििाहरी प्राप्त िनया अ्सर् कुन ैउपार् नभएको बेला 
धेरै दलुयाभ अिसरमा प्रर्ोि िरर्सर्।

बाँकी प्रक्रिया उजुरी सूचना: बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका लागि गलन्खर् अनुरोध।

बाँकी प्रक्रिया सुनुवाइ: अदालर्को कार्यािाहरी जस्र् ैएक काननूी कार्यािाहरी जसमा सनुिुाइ अगधकाररी असहमर् पक्हरू द्ारा 
प्रमाण सक्हर् प्रस्र्रु् िरर्सर् र गनणयार् लेन्ख्सर्।

मध्य्थथििा: स्िनै्च्र्क वििाद समाधान प्रक्रिर्ा जहाँ एक गनष्पक् मध्र्स््थकर्ायाले अगभभािक र विद्ालर्का कमयाचाररीहरू बीचको 
समस्र्ा समाधान िनने र्लर्ललाई सहज बनाउँर्।

मलू्याङ्कन: बच्चालाई अपाङ्िर्ा र् क्क रै्न र वििेष गिक्ा सेिाहरू आिश्र्क र् िा रै्न भनी पत्ा लिाउन बहु-अनिुासनात्मक 
टोलीद्ारा िररएका पररीक्ण र अिलोकनहरूको रिृखंला।

ववधान: काननू।

ववशषे भशक्ा तन्ददेशक: विद्ालर् न्जल्ला वििेष गिक्ा कार्यारिमहरूको गनररीक्ण िनने वििेष गिक्ा प्रिासकका लागि सामा्सर् िब्द।

ववशषेज्ञ ररपनो्ट्षहरू: एक वििेषज्ञ द्ारा लेन्खएको प्रगर्िेदन जसमा वििेषज्ञको रार् समािेि हु्सर् र बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा 
प्रमाणका रूपमा प्रर्ोि िरर्सर्।

ववशषेज्ञ साक्ी: कुन ैविषर्का बारेमा वििेष ज्ञान भएको व्र्वक्त जसले कुनै विषर्का बारेमा आफ्नो रार्को बर्ान क्द्सर्।
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वव्थिाररि ववद्यालय वष्ष: ग्ीष्म वबदामा वििेष गिक्ा र सम्बन््सधर् सेिाहरूको ्ेडगलभररी िा विद्ालर् सत्रमा नभएको अ्सर् 
विस्र्ाररर् अिगधहरू।

व्यस््तििि पररवार सेवा यनोजना (IFSP): प्रारन्म्भक हस्र्के्प प्राप्त िनने गिि ुर बच्चाहरूका लागि गलन्खर् र्ोजना जसले 
सेिा र सम्थयानहरू पक्हचान िर्या र्ाक्क पररिारका सदस्र्हरू र प्रारन्म्भक गिक्ा कार्यारिमहरू सक्रिर् रूपमा बच्चाको गसकाइ 
र विकासलाई बढािा क्दनमा संलग्न हु्सर्न।्

व्यस््तििि भशक्ा काय्षरिम (IEP): बच्चाको िैन्क्क कार्यासम्पादनको हालको स्र्र र बच्चाको व्र्वक्तिर् गिक्ा र्ोजनाको 
गलन्खर् बर्ान।

शदैक्क्क अभिलेखहरू: विद्ा्थतीसँि प्रत्र्क् रूपमा सम्बन््सधर् र िैन्क्क एजे्ससी िा संस््था िा एजे्ससी िा संस््थाका लागि काम 
िनने पक्द्ारा रान्खएका अगभलेखहरू।

संयु्ति प्र्दश्षनी: कािजार्हरू जुन दिु ैपक्ले सनुिुाइमा प्रर्ोि िनया चाह्सर्न।्

समाधान अवगध: विद्ालर्ले अगभभािकबाट बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी र्ारम प्राप्त िरेपगर् पक्हलो 30 क्दन (िा सुनिुाइ गर्टो भएको 
15 क्दन)।

समाधान बदैठक ड्ेटा फारम: पेन््ससलभेगनर्ा गिक्ा विभाि, वििेष गिक्ा ब्र्रूोलाई समाधान बठैक जानकाररी र पररणामहरू ररपोटया 
िनया प्रर्ोि िररने कािजार्।

समाधान बदैठक सम्झौिा: काननुी रूपमा लािू हुने कािजार् जब समाधान बठैकमा सम््झझौर्ा पगु्र्।

समाधान बदैठक: (जसलाई समाधान सत्र पगन भगन्सर्) आमाबाबदु्ारा बाँकी प्रक्रिर्ा सनुुिाइ सरुु भएको बेलाको आिश्र्कर्ा 
(जबसम्म पक्हरूले र्ो आिश्र्कर्ा र्ोड्दैनन ्िा ररजोलुसन बैठकको सट्टा मध्र्स््थर्ा प्रर्ोि िददैनन,् र्ो बठैक बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइ अगघ बढ्नु अगघ हु्सर् र स्कूललाई मझौका क्द्सर्। सनुिुाइको आिश्र्कर्ा वबना मुद्ा समाधान िनने आिश्र्कर्ा।

साक्ीकनो नेितृ्व िनु्ष: साक्ीलाई जिार् क्दन स्ुझाि क्दने िररी प्रश्न सोध्न।ु

साक्ीहरू: र्ी व्र्वक्तहरू जसले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा बर्ान क्द्सर्न ्(अगभभािक सक्हर्)।

सामान्यिया लािू हुने पूव्ष सुनुवाइ तन्ददेशनहरू: सनुिुाइ अगधकाररीहरूले र्र्ार पारेको कािजार् जसले सनुिुाइमा पछ्र्ाउनका 
लागि उनीहरूको सामा्सर्र्र्ा स्िीकार्या प्रक्रिर्ाहरू बर्ाउँर्।

भसफाररस िररएकनो शदैक्क्क तनयुस््तिकनो सूचना (NOREP): एउटा कािजार् जसले अगभभािकहरूलाई बालबागलकाको िैन्क्क 
कार्यारिम र विद्ालर्द्ारा िररएका अ्सर् कारबाहरीहरूका लागि विद्ालर्को गसर्ाररसहरूको सारांि क्द्सर्।

सीभमििाकनो ववधान: पक्ले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुुिाइका लागि र्ाइल िनुया पनने समर्ािगध।

सुतनजानेकनो कुरा: सनुिुाइमा बाहेक कुन ैसमर्मा व्र्वक्तले क्दएको भनाई र सुनिुाइमा प्रस्र्रु् िररएको बर्ानको सत्र्र्ा 
प्रमान्णर् िनया।

सुनुवाइ अगधकारी: एक प्रगिन्क्र् र गनष्पक् व्र्वक्त जसले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ सञ्चालन िर्या।

सुनुवाइ अगधकारीकनो तनण्षय: सनुिुाइ अगधकाररीले मदु्ाको रूपरेखा र सनुुिाइ अगधकाररीको कानुनी गनष्कषयालाई सनुिुाइ पूरा 
भएपगर् लेखे्न कािजार्।
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सुनुवाइकनो सूचना: वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्बाट सनुुिाइको समर् र गमगर् सचूीबद्ध िररएको कािजार्।

से्टलमेन््ट: अगभभािक र विद्ालर् बीचको एक गनजी सम््झझौर्ा जसले उनीहरू बीचको वििाद समाधान िर्या।

्थ्ेटननोग्ाफर: “अदालर् ररपोटयार“ भनेर पगन गचगन्सर्, र्ो व्र्वक्तले सनुिुाइमा रेक्डयामा भगनएको सब ैकुरा रेक्डया (प्रकार) िर्या।

्थविन्त्र शदैक्क्क मूल्याङ्कन (IEE): एक र्ोग्र् पररीक्क द्ारा आर्ोन्जर् एक मूल्र्ाङ्कन जो स्कूल द्ारा गनर्ोन्जर् रै्न।
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अिस्रस्क्ि स्रनोिहरू
आमाबाबु र िगद्र्ालर्हरू बीच प्रभािकारी संचारमा सु्झाि र सु्झािहरूका लािग धेरै उर््कृष्ट स्रोर्हरू र्न्:

• कन्सल्टलाइनमा पारगिारगक स्रोर्हरूको िेबपेज र् https://odr-pa.org/parent-resources/
parent-resource-library/

• पेन्सगल्भेनगर्ा प्रिगक्षण र प्रािगधगक सहार्र्ा नेटिर्क (PaTTAN) सँि उनीहरूको िेबसाइटमा 
अभगभािकहरूका लािग जानकारीका लािग समर्पगर् खण््ड र्।

• CADRE, िगिेष िगक्षामा उपर्ुक्र् िगिाद समाधान केन्द्र, उनीहरूको िेबसाइटमा अभगभािकहरूका लािग 
धेरै स्रोर्हरू र्न्।

https://www.pattan.net/Parent-Information
http://www.cadreworks.org/
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पररभशष््टहरू
पररभशष््ट A: बाँकीप्रक्रिया उजुरी कनो नमूना
“बाँकी प्रक्रिया उजुरी सूचना“ कनो रूपरेखा

गमगर्

पत्राचारको विगध (उदाहरण: “इ-मेल र प्र्थम रिणेी मेल मार्या र्“)

विद्ालर् न्जल्लाका िक्कल िा वििेष गिक्ा गनदनेिकको नाम
ठेिाना

ररप्लाइ: विद्ा्थतीको नाम/विद्ालर् न्जल्लाको नाम - बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना

आदरणीर् [विद्ालर् न्जल्ला ्सर्ार्गधिक्ता र वििेष गिक्ा गनदनेिक],

अनुच्छे्द 1: आफ्नो र आफ्नो बच्चाको पररचर् क्दनहुोस।् र्ो एक बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी हो र उजरुरीमा आिश्र्क आधारभूर् जानकाररी 
प्रदान िनुयाहोस ्भनेर पाठकलाई ्थाहा क्दनहुोस।् उदाहरण: मेरो नाम [अगभभािकको नाम] हो। र्ो कारण प्रक्रिर्ा उजरुरी मेरो 
[र्ोरा िा र्ोररी, पक्हलो र अन््सर्म नाम] को र्र्या बाट [स्कूल न्जल्लाको नाम] विरुद्ध दार्र िररएको हो। हामी [ठेिाना] मा बस्र्ौं।

अनुच्छे्द 2: वििेष गिक्ा विद्ा्थतीका रूपमा आफ्नो बच्चाको गनदान र पक्हचानका बारेमा सा्सदगभयाक जानकाररी प्रदान िनुयाहोस।् र्पाईंले 
क्कन उजरुरी दर्ाया िरररहनुभएको र् भ्सने बारे र्ोटो बर्ान (एक िा दईु िाक्र्) लेख्नुहोस।्

र्पाईं र्स अनचु्रे्दका लागि माियादियाकका रूपमा गनम्न प्रश्नहरू प्रर्ोि िनया सक्न ुहु्सर्:

• विद्ा्थतीलाई वििेष गिक्ा विद्ा्थतीका रूपमा गचगन्सर्? हो भने, उनीहरू कक्हले पक्हचान भए?
• पक्हलो मलू्र्ाङ्कन प्रगर्िेदन र र्पाईंको बच्चाको पक्हलो IEP को गमगर् कुन हो?

• विद्ालर् न्जल्लाले पक्हचान िरेको अपाङ्िर्ा ििया कुन हो?
• उनीहरूले हाल विद्ालर् न्जल्लाबाट कस्र्ा प्रकारका वििेष गिक्ा सेिाहरू प्राप्त िर्यान?्
• र्गर्बेला क्कन उजरुरी िरररहनुभएको र्? र्ो समर्मा र्पाईंले र्ाइल िनने गनणयार् के िनुयाभर्ो?

सम्थयाकनो प्रकृति
र्ो खण््डले र्पाईंलाई एक कारण प्रक्रिर्ा उजरुरी र्ाइल िनया अििुाइ िरेको समस्र्ा िणयान िनुया पर्या। र्पाईंले क्कन उजरुरी दर्ाया िरररहनभुएको 
र् र र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीलाई गनणयार् िनया सोध्नुहुने समस्र्ाहरू विद्ालर् न्जल्लाले बझु्नेर् भनेर र्सले समस्र्ालाई पर्ायाप्त 
वििरणमा िणयान िनुया पर्या। र्स खण््डमा, र्पाईंले विद्ालर् क््डन्स्ट्क्टले काननूको उल्लङ्घन िरररहेको क्कन विश्ास िनुया हु्सर् िा र्पाईंको 
न्स््थगर् काननुी रूपमा क्कन सहरी र् भनेर िणयान िनया सक्न ुहु्सर्। उजरुरीको र्ो खण््ड लेख्नका लागि र्पाईंले काननूमा आरै्लाई गिन्क्र् िनया 
आिश्र्क हुन सक्र्। र्पाईंले र्स पनु्स्र्कामा काननूको बारेमा कसररी गसक्ने भ्सने बारे स्ोर्हरू रे्ला पानुया हुने र्, सा्थ ैर्पाईंले काननू 
बझु्न मद्र्का लागि कल िनया सक्ने सिंठनहरूको र्ोन नम्बरहरू पाउन ुहुने र्।
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प्र्थिाववि समाधान
र्स खण््डले र्पाईंको िुनासो समाधान िनया विद्ालर् न्जल्लालाई के िनया सोध्दै हुनु हु्सर् भनेर िणयान िनुया पर्या।

उदाहरणका लागि, र्पाईंको उजरुरीमा संलग्न मदु्ाहरूका आधारमा, र्पाईं आफ्नो िुनासो समाधान िनया गनम्न मध्रे् एक िा बढरी िनया 
विद्ालर् न्जल्लालाई सोगधरहनुभएको हुन सक्र्:

• आफ्नो बच्चाका लागि मलू्र्ाङ्कन प्रदान िनुयाहोस ्
• र्पाईंको बच्चाका लागि उपर्कु्त स््थान प्रदान िनुयाहोस ्
• आफ्नो बच्चालाई ्सर्नूर्म प्रगर्ब्सधात्मक िार्ािरणमा उपर्कु्त गिक्ा प्राप्त िनया आिश्र्क सेिाहरू प्रदान िनुयाहोस ्
• वििर्मा प्रदान िनया असर्ल भएका सेिाहरूका लागि िैन्क्क सेिाहरू प्रदान िनुयाहोस ्
• र्पाईंको बच्चाको व्र्िहार उनीहरूको असक्मर्ाको अगभव्र्वक्त हो र उनीहरूले अनुिासनात्मक कारणहरूका लागि र्पाईंको बच्चाको 
स््थान पररिर्यान िनया सक्दैनन ्भ्सने गनष्कषया गनकाल्नुहोस।्

नोट: र्पाईंको प्रस्र्ाविर् समाधानले माग्थ सचूीबद्ध कुन ैपगन उदाहरणहरू समािेि निनया सक्र्। र्पाईंको प्रस्र्ाविर् समाधान र्पाईंको 
िुनासो विगिष्ट हुनु पर्या र र्पाईं आफ्नो िुनासोको समाधान िनया विद्ालर् क््डन्स्ट्क्ट के िनया चाहन ुहु्सर् िणयान िनुया पर्या।

भिदरीर्,

र्पाईंको नाम

बोधा्थया: वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् (इमेल मार्या र्)
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महत्तवपूण्ष जानकारी

र्पाईंसँि वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् मार्या र् उपलब्ध रहेको “प्रक्रिर्ा उजरुरी र्ारम“ भनने विकल्प र्। र्पाईंले 
विद्ालर् क््डन्स्ट्क्ट िा विद्ालर् क््डन्स्ट्क्टको अगधिक्ता (र्स ढाँचाको नमनूा माग्थ समािेि िररएको र्) लाई पत्रका 
रूपमा आफ्नो बाँकीप्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना लेख्न पगन र्नझौट िनया सक्न ुहु्सर्। उजरुरी र्ाइल िनया, र्पाईंले विद्ालर् 
क््डन्स्ट्क्ट िा उनीहरूको िक्कललाई एक प्रगर्गलवप पठाउनपुर्या। उजरुरी र्ाइल िनयाका लागि, विद्ालर् क््डन्स्ट्क्ट िा मदु्ा 
िक्कललाई प्रगर्गलवप पठाउर्। आफ्नो उजरुरी ODR मा र्ाइल िनया, र्सलाई odr@odr-pa.org मा भएको इमेलमा 
संलग्न िनुयाहोस।्

र्पाईंले उजरुरी क्कन दार्र िरररहनुभएको र् र र्पाईंले उनीहरूलाई समाधान िनया के िनया आग्ह िरररहनुभएको 
र् भ्सने कुरा बझु्न विद्ालर् क््डन्स्ट्क्टलाई अनमुगर् क्दन र्पाईंको िुनासोले पर्ायाप्त जानकाररी उपलब्ध िराउनपुर्या 
भ्सने कुरा र्पाईंले बझु्न ुमहत्तिपूणया र्। र्पाईंले िनुयाभएन भने, र्पाईंको िुनासो अपर्ायाप्त मागनने र्। र्पाईंको उजरुरी 
अपर्ायाप्त मागन्सर् भने, र्पाईं र्सलाई पररमाजयान िनने मझौकाका लागि सनुिुाइ अगधकाररीलाई सोध्न सक्न ुहु्सर्। 
र्पाईंको उजरुरीमा र्पाईंले सनुिुाइ अगधकाररीले गनणयार् िरोस ्भ्सने चाहन ुहुने प्रत्रे्क मदु्ालाई समािेि िनुया पर्या 
भ्सने कुरा र्पाईंका लागि बझु्न ुपगन महत्तिपूणया र्। र्पाईं आफ्नो उजरुरीमा मदु्ा उठाउन असर्ल हुनभुर्ो भने, 
सनुिुाइ अगधकाररीले र्पाईंलाई आफ्नो बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइमा त्र्ो मदु्ा उठाउन अनमुगर् क्दने रै्न।

र्स कािजार्ले बाँकीप्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना लेखे्न एउटा र्ररकाको उदाहरण प्रदान िर्या। र्पाईंले र्ो ढाँचा पछ्र्ाउनपुददैन, 
र्र र्पाईंले आफ्नो उजरुरीमा गनम्न जानकाररी समािेि िनुया पर्या:

1. बच्चाको नाम
2. विद्ालर्मा उपन्स््थर् बालबागलकाको नाम
3. समस्र्ाको प्रकृगर्को वििरण, समस्र्ासँि सम्बन््सधर् र्थ्र्हरू सक्हर्
4. समस्र्ाको प्रस्र्ाविर् समाधान, र्पाईंलाई ्थाहा र् र एउटा प्रस्र्ाि िनया सक्न ुहु्सर्
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नमूना “उ्ति प्रक्रिया उजुरी सूचना“

मे 20, 2021 को पत्र

इमेल र प्र्थम रिणेी मेल मार्या र्

Mr. Joseph Smith, Esquire
Smith & Lucas
555 Main St.
Hometown, PA 15155

ररप्लाइ: Jane Doe/ Hometown School District – बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना

आदरणीर् Mr. Smith,

मेरो नाम Joanna Doe हो। र्ो होमटाउन स्कूल क््डन्स्ट्क्ट विरुद्ध मेररी र्ोररी, Jane Doe को र्र्या बाट दार्र िररएको एक बाँकी प्रक्रिर्ा 
उजरुरी हो। हामी 123 Main Street Hometown, PA 15155 मा बस्र्ौं, Hometown School District गभत्र अिन्स््थर् ठेिाना।

Jane ्डाउन गस्सड्ोमबाट पीक््डर् १८ िषतीर्ा विद्ा्थती हुन।् उनी हाल Hometown High School मा 12 कक्ामा पन्ढ्र्न।् क््डन्स्ट्क्टले 
Jane लाई बझौवद्धक अपाङ्िर्ाको प्रा्थगमक अपाङ्िर्ा र बोली र भाषाको अपाङ्िर्ाको माध्र्गमक असक्मर्ा भएको वििेष गिक्ाको 
आिश्र्कर्ा भएको विद्ा्थतीका रूपमा पक्हचान िरेको र्। उनको IEP मार्या र्, Jane ले गसकाइ सम्थयान, िाररीररक ्ेथरापी, व्र्ािसागर्क 
्ेथरापी र िाक्-भाषा ्ेथरापी प्राप्त िगर्यान।्

सम्थयाकनो प्रकृति
Jane को सबभै्सदा भखयारको IEP बठैकमा, मे 1, 2021 मा, विद्ालर् क््डन्स्ट्क्टले Jane लाई र्स विद्ालर् िषयाको अ्सत्र्मा स्नार्क 
िनया गसर्ाररस िररर्ो। हामी स्नार्कका लागि क््डन्स्ट्क्टको प्रस्र्ािसँि असहमर् र्ौं र र्स विद्ालर् िषयाको अ्सत्र्मा क््डन्स्ट्क्टलाई 
Jane लाई स्नार्क िनयाबाट रोक्न आदेि खोज्दै र्ो कारण प्रक्रिर्ा उजरुरी र्ाइल िर्छौं।

हामी Jane को गसकाइ सहर्ोिी गिक्कसँि सहमर् र्ौं क्क Jane ले अ्झै पगन आफ्नो संरिमण लक्षर्हरूमा प्रिगर् िनया सन्क्र्न ्र 
र्स विद्ालर् िषया वििर्मा विद्ालर्मा जाररी राख्दा लाभ उठाउन सन्क्र्न।् Jane ले पगन स्कूलको कार्या कार्यारिममा ट्ान््सजसन मार्या र् 
आफ्नो प्रगिक्ण जाररी राख्न चासो व्र्क्त िरेक्क गर्न।् रोजिार कोचले Jane को सीपमा सधुार भएको र र्ो कार्यारिममा गनर्सर्रर्ा क्दँदा 
लाभ उठाउने बर्ाए।

जेनको हालकैो IEP बठैकमा NOREP प्राप्त िरेपगर्, हामी न्जल्लासिँ मध्र्स््थर्ा िनया अनरुोध िर्छौं। हामीले मे 15, 2021 मा मध्र्स््थर्ामा 
भाि गलर्ौं र्र हाम्ो असहमगर् समाधान िनया सकेनौं। बठैक पगर्, न्जल्लाले र्ो विद्ालर् िषयाको अ्सत्र्मा Jane स्नार्क िनया गसर्ाररस 
िददै रे्रर NOREP जाररी िर्को। हामी रे्रर असहमर् र्ौं र अब र्ो कारण प्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना र्ाइल िनुयाहोस।्

अपाङ्िर्ा भएका व्र्वक्तहरू गिक्ा ऐन (IDEA) ले साियाजगनक विद्ालर्हरूलाई IEPs भएका विद्ा्थतीहरूलाई 21 िषयाको उमेरसम्म 
गनःिलु्क उपर्कु्त साियाजगनक गिक्ा (FAPE) उपलब्ध िराउन आिश्र्क र्। Jane अ्झै 21 िषयाकी भएक्क रै्नन।् उनी स्नार्क िनया 
चाहँदैनन।् उनको गसकाइ सहर्ोिी गिन्क्का र रोजिार प्रगिक्कले विद्ालर्मा गनर्सर्रर्ा पाएर लाभान््सिर् हुने विश्ास िर्यान ्र उनी 
अ्झै पगन आफ्ना IEP लक्षर्हरूमा प्रिगर् िनया सन्क्र्न ्भनी विश्ास िर्यान।् उनी काननुी रूपमा र्स िषयाभ्सदा बाक्हर स्कूलमा जाररी राख्न 
हकदार गर्न ्र स्नार्क हुनु हँुदैन।
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प्र्थिाववि समाधान
र्ो िुनासो समाधान िनया, हामी विद्ालर् न्जल्लालाई आदेि खोज्र्ौं:

1. Jane 21 िषयाको नभएसम्म िा उनको IEP टोलीले स्सर्ोषजनक रूपमा आफ्नो IEP परूा िररसकेकी गर्न ्भनी गनधायारण निरेसम्म 
Jane लाई उपर्कु्त गिक्ा प्रदान िनया जाररी राख्नहुोस।्.

र्पाईंसँि कुन ैप्रश्नहरू र्न ्िा मसँि र्ो र्लर्ल िनया चाहन ुहु्सर् भने कृपर्ा मलाई सम्पकया  िनया नक्हचक्कचाउनुहोस।्

भिदरीर्,

Joanna Doe
Joanna Doe
(Jane Doe कनो अभििावक)

बोधा्थया: वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् (इमेल िा पत्र मार्या र्)
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पररभशष््ट B: समाधान बदैठक ववकल्प पाना
समाधान बदैठक ववकल्प

अगभभािकले बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइका लागि अनरुोध िनुया भएको खण््डमा अपाङ्िर्ा भएका व्र्वक्तहरू गिक्ा ऐन (IDEA) ले अगभभािक 
र स््थानीर् गिक्ा एजे्ससी (LEA) लाई “समाधान बठैक“ मा भाि गलन आिश्र्क र्। र्स गनर्मको अपिाद मात्र हो जब दबु ैपक्हरू 
गलन्खर् रूपमा समाधान बठैक मार् िनया सहमर् हु्सर्न ्िा दिु ैपक्हरू समाधान बठैकको सट्टा मध्र्स््थर्ा प्रर्ोि िनया सहमर् हु्सर्न।् 
बठैकको उदे्श्र् वििाद समाधान िनने प्रर्ास िनुया हो र्ाक्क सनुिुाइ आिश्र्क नहोस।्

पाक्टयाहरूले समाधान बठैकमा भाि गल्सर्न ्भने, त्र्हाँ धेरै विकल्पहरू र्न:्

• अगभभािक र LEA समाधान बठैकमा उपन्स््थर् हुन सक्र्न ्र वििाद समाधान िनया प्रर्ास िनया सक्र्न;् िा

• अगभभािक र LEA पक्हरूलाई सहमगर्मा पगु्न मद्र् िनयाका लागि एक ODR सहजकर्ायालाई समाधान बठैकमा उपन्स््थर् िराउन 
सहमर् हुन सक्र्न;् िा

• अगभभािक र LEA समाधान बठैकको सट्टा मध्र्स््थर्ामा भाि गलन सहमर् हुन सक्र्न।् दबु ैमध्र्स््थर्ा र समाधान बठैक सवुिधा 
पक्हरूलाई कुन ैपगन लािर्मा उपलब्ध र्। मध्र्स््थर्ा र समाधान बठैक सवुिधा दिु ैस्िनै्च्र्क र्न ्र त्र्सलेै अिाक््ड बढ्नका लागि 
दिु ैपक् सहमर् हुनु पर्या।

मध्र्स््थर्ा िा समाधान बठैक सहजीकरण सरुु िनया, कृपर्ा उपर्कु्त र्ारम(हरू) भनुयाहोस ्र हस्र्ाक्र िनुयाहोस ्र ODR मा पेि िनुयाहोस।् 
र्ारम(हरू) मध्र्स््थर्ा र समाधान बठैक सवुिधा दिु ैबारे ्थप जानकाररीका सा्थ ODR िेबसाइटमा रे्ला पानया सक्क्सर्।

मध्र्स््थर्ा िा समाधान बठै सहजीकरणमा सहर्ोिका लागि र्पाईंले गनम्न ODR कमयाचाररीहरूलाई पगन सम्पकया  िनया सक्न ुहु्सर्:

Lori Shafer: 800-222-3353, विकल्प 2 (मध्र्स््थर्ा सहार्र्ा); िा
Kati Clendenin: 800-222-3353, विकल्प 5 (समाधान बठैक सवुिधा)।

https://odr-pa.org/request-forms/
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पररभशष््ट C: समाधान बदैठक ड्ेटा फारम

समाधान बदैठक ड्ेटा पाना

तन्ददेशन:

वििेष गिक्ा ब्र्रूो (BSE) र प्रारन्म्भक हस्र्के्प सेिाहरूको ब्र्रूो (BEIS) सिँ व्र्वक्तहरूको 
असक्मर्ा गिक्ा ऐन (IDEA) को कार्ाया्सिर्नका लागि सामा्सर् पर्यािेक्ण अगधकार 
र्, जसमा ऐनको समाधान बठैक आिश्र्कर्ाहरू समािेि र्न।् त्र्ो न्जम्मेिाररीको 
भािका रूपमा, र्ी ब्र्रूोहरूले र्स र्ारममा प्रदान िररएको जानकाररीको समीक्ा मार्या र् 
समाधान बठैक प्रक्रिर्ासिँ सम्बन््सधर् सब ैिधैागनक आिश्र्कर्ाहरूसिँ वप्रस्कूल 
प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम/LEA को अनपुालनको अनिुमन िर्यान।्

अनपुालन उदे्श्र्का लागि ब्र्ूरोको र्स ्ेडटाको प्रर्ोिको अगर्ररक्त, वििाद समाधानका 
लागि कार्ायालर् (ODR) लाई संघीर्-अगनिार्या र्थ्र्ाङ्क संकलनको लागि जानकाररी 
चाक्ह्सर् र सनुिुाइ अगधकाररीलाई समर्रेखा  उदे्श्र्हरूका लागि जानकाररी चाक्ह्सर्। 
र्स्थया, र्ीनिटै कारणहरूका लागि, र्ो आिश्र्क र् क्क LEA ले कािजार् गभत्र 
र्ोक्कएको समर्सीमा अनसुार र्ो र्ारम पूरा िनुया र क्र्र्ाया िनुया पर्या। र्ारम क्ढलो  
पेस िदाया वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम/LEA लाई BSE िा BEIS द्ारा सम्पकया  
िनया सक्क्सर्। र्ारम परूा भएपगर्, कृपर्ा र्सलाई वििाद समाधानका लागि 
कार्ायालर्मा इमेल िनुयाहोस;् सनुिाइ अगधकाररी; र अगभभािक िा सल्लाहकार।

समाधान बठैक ्ेडटा पाना IDEA अ्सर्ियार् अगभभािक-प्रारम्भ िररएको बाँकी प्रक्रिर्ा 
सनुिुाइहरूमा मात्र लािू हु्सर्। गनर्महरूको अध्र्ार् 15 र 16 सँि मात्र सम्बन््सधर् 
LEA-प्रारम्भ िररएका सनुिुाइ र सनुुिाइहरूमा समाधान बठैक आिश्र्कर्ाहरू रै्नन।्

***
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बच्चा/ववद्याथिथीकनो नाम: 

LEA वा वप्र्थकूल प्रारस्म्िक ह्थिक्ेप काय्षरिम: 

LEA मध्यविथी इकाई संख्या: 

ODR फाइल नम्बर: 

भमति LEA वा वप्र्थकूल प्रारस्म्िक ह्थिक्ेप काय्षरिमले अभििावककनो बाँकी प्रक्रिया उजुरीकनो सूचना प्राप्ि 

िरेकनो: 

I. समाधान अवगध ड्ेटा

1.  समाधान बदैठक अनुसूगचि र आयनोस्जि िररएकनो गथियनो िने कृपया यी प्रश्नहरूकनो जवाफ 
ट्दनुहनोस।् हनोइन िने, यनो प्रश्न छनोड्नुहनोस ्र प्रश्न 2 मा जानुहनोस।्

a. समाधान बठैकको गमगर्*

* गनर्मको पालना िनयाका लागि, (a) मा भएको गमगर् LEA िा वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प 
कार्यारिमको बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरी सचूना प्राप्त भएको गमगर्को 15 क्दन गभत्र हुन ुपर्या।

हनोइन िने, कृपया व्याख्या िनु्षहनोस:्

b.  LEA िा वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिमले गनम्न आश्ासन क्द्सर्:

•  विद्ा्थतीको IEP टोलीका सम्बन््सधर् सदस्र्हरू 34 C.F.R §300.510(a)(1) अनसुार बठैकमा 
उपन्स््थर् ग्थए।

हो होइन
c	 c

होइन भने, कृपर्ा व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस:्
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•   बठैकमा 34 C.F.R §300.510(a)(1)(i) बमोन्जम “(LEA/वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम) 
को एक प्रगर्गनगध सन्म्मगलर् ग्थर्ो जससँि (LEA) को र्र्या बाट गनणयार् िनने अगधकार र्“।
हो  होइन
c	 c

होइन भने, कृपर्ा व्र्ाख्र्ा िनुयाहोस:्

•   समाधान सत्रमा िक्कलहरूको सम्ब्सधमा, 34 C.F.R. §300.510(a)(1)(ii).

c		दबु ैपक्को अनरुोधमा िक्कलहरूले भाि गलए; िा

c		अगभभािकहरूले िक्कलको सहभागिर्ाका लागि अनुरोध िरेनन ्र त्र्सलेै LEA िा वप्रस्कूल 
प्रारन्म्भक हस्र्के्प काउन््ससल उपन्स््थर् ग्थएनन;् िा

c	 अगभभािक अगधिक्ताले भाि गलनभुर्ो र्र LEA िा वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम 
काउन््ससलले भाि गलएनन।्

c. समाधान बदैठककनो नतिजा के ियनो? (एउटा र्ा्सनुहोस)्

c	 	 बठैकमा पूण्ष तनण्षय भर्ो।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई समाधान बठैकको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	 बठैकमा आंभशक तनण्षय भर्ो ।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई समाधान बठैकको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  समाधान बठैकमा भएको प्रारस्म्िक सहमति िा पक्हरूले समाधान अिगधमा समाधान र्लर्ल 
जाररी राखेका र्न।् पक्हरूले 30 क्दनको समाधान अिगधमा पूणयार्ामा सम््झझौर्ालाई अन््सर्म 
रूप क्दने र्न।्
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र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई समाधान बठैकको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

वा 

c	 	  प्रस्र्ाि बैठकमा	प्रारस्म्िक सहमति	भर्ो, र्र पक्हरूले 30-क्दनको समाधान अिगधमा पणूया 
रूपमा सम््झझौर्ालाई अन््सर्म रूप क्दन सक्दैनन।्

नोट: पक्हरूले 3-क्दनको समाधान अिगधमा मागमलालाई पूणया रूपमा समाधान िनया असम्थया 
हु्सर्न,् बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनरुोध क्र्र्ाया निरेसम्म समाधान अिगध समाप्त भएपगर् 
बाँकी प्रक्रिर्ा कार्यािाहरी सरुु हुने र्। 30-क्दनको समाधान अिगधको म्र्ाद सक्कएपगर् हुने िा 
अन््सर्म रूप क्दइएको कुन ैपगन अगभभािक र LEA िा वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम 
बीचको गनजी सम््झझौर्ा समाधान बठैक सम््झझौर्ा होइन।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई समाधान बठैकको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	 कुनदै समाधान सम््झझौर्ा हुन सकेन।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई समाधान बठैकको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  समाधान बदैठक सुरु िए पतन 30 क्दनको समाधान अिगध सक्कनुअगघ न ैपक्हरूले सहमगर् 
हुन नसक्ने भ्सदै गलन्खर् सहमगर् िरेका ग्थए।

गलन्खर् सम््झझौर्ाको गमगर्  

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र 
अगभभािक िा सल्लाहकारलाई क्र्र्ाया िनुयाहोस ्जनु गमगर्मा िैर-सम््झझौर्ा कािजार्मा दबु ै
पक्हरूले हस्र्ाक्र िरेको गमगर्को र्ीन (3) कार्याक्दिस गभत्र, र्र 30-क्दनको समाधान अिगध 
समाप्त भएपगर् र्ीन (3) व्र्ापार क्दनहरू पगर् कुन ैपगन अिस््थामा र्ारम क्र्र्ाया िररने रै्न।
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2. समाधान बदैठक बसेन िने कृपया यी प्रश्नहरूकनो जवाफ ट्दनुहनोस।्

र्स कारणले समाधान बठैक बसेन:

c	 	  दिु ैपक्   मा भएको समाधान बठैकलाई माफ िनया गलन्खर् रूपमा 
सहमर् भए।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा मार्ी गमगर्को र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र ODR, सनुिुाइ 
अगधकाररी, र अगभभािक िा सल्लाहकारलाई हस्र्ाक्र िररी र्ारम क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  अगभभािकले बाँकी प्रक्रिर्ाका लागि अनुरोध क्फिा्ष गलए।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा साइन इन िनुयाहोस ्र र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र 
अगभभािक िा सल्लाहकारलाई क्र्र्ाया िनुयाहोस ्र्ीन (3) कार्या क्दन गभत्रमा आमाबाबुको क्र्र्ाया।

c	 	  मदु्ा 15-क्दनको समर्ािगध समाप्त हुन ुअगघ न ैर्र् भर्ो।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई सम््झझौर्ाको गमगर्को र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  30 क्दनको समाधान अिगध समाप्त भएको र्; 34 CFR §300.322 (d) बमोन्जम बाँकी प्रर्ास 
र दस्र्ािेजीकरण िररसकेपगर् अभििावक(हरू) ले समाधान बदैठकमा िाि भलन अ्थवीकार 
िरेका र्न।्

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई 30-क्दनको समाधान अिगध समाप्त भएको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया 
िनुयाहोस।्

c	 	  गनणयार् बैठकको सट्टामा पक्हरूले मध्य्थथििा रनोजे।

प्रश्न 3 मा जानहुोस।्
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3.  समाधान सत्रकनो सट््टा मध्य्थथििा रनोज्ने पक्हरूका लागि, नतिजा के ियनो?

c	 	  सबै विषर्मा सहमति ियनो।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारमलाई ODR, सनुिुाइ अगधकाररी 
र अगभभािक िा सल्लाहकारलाई मध्र्स््थर्ाको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस,् 
र्र 30-क्दनको समाधानको म्र्ाद सक्कएपगर् र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	 मध्र्स््थर्ामा आंभशक सहमति भर्ो।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारमलाई ODR, सनुिुाइ अगधकाररी 
र अगभभािक िा सल्लाहकारलाई मध्र्स््थर्ाको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस,् 
र्र 30-क्दनको समाधानको म्र्ाद सक्कएपगर् र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  मध्र्स््थर्ा सुरु भए पगन 30 क्दनको समर्ािगध सक्कनुअगघ नै कुनदै पतन सहमति 
हुन नस्तने पाट्ट्षहरूले भलखखि सहमति िरेका गथिए । गलन्खर् सम््झझौर्ाको गमगर् 

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र 
अगभभािक िा सल्लाहकारलाई क्र्र्ाया िनुयाहोस ्जनु गमगर्मा िैर-सम््झझौर्ा कािजार्मा 
दिु ैपक्ले हस्र्ाक्र िरेको गमगर्को र्ीन (3) व्र्ापाररक क्दनहरूमा, र्र कुन ैपगन अिस््थामा 
र्ीन भ्सदा बढरी (3) 30-क्दनको समाधान अिगध समाप्त भएपगर् व्र्ापार क्दनहरू।

c	 	  मध्र्स््थर्ा सत्रमा प्रारस्म्िक सहमति भएको ग्थर्ो िा पक्हरूले समाधान अिगधमा सम््झझौर्ा 
र्लर्ल जाररी राखेका र्न।् पक्हरूले 30 क्दनको समाधान अिगधमा पूणयार्ामा सम््झझौर्ालाई 
अन््सर्म रूप क्दने र्न।्.

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारम ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक 
िा सल्लाहकारलाई र्स मागमलाको पणूया समाधान भएको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया 
िनुयाहोस,् र्र कुन ैपगन अिस््थामा 30 क्दन समाधान अिगधको म्र्ाद समाप्त भएको र्ीन (3) 
व्र्ािसागर्क क्दनहरू गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

वा
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मध्र्स््थर्ामा प्रारस्म्िक सम्झौिा पगु्र्ो, र्र पक्हरूले 30-क्दनको समाधान अिगधमा पूणया 
रूपमा सम््झझौर्ालाई अन््सर्म रूप क्दन सक्दैनन।्

नोट :  पक्हरूले 30-क्दनको समाधान अिगधमा मागमलालाई पणूया रूपमा समाधान िनया असम्थया 
हु्सर्न,् बाँकी प्रक्रिर्ा सनुिुाइ अनुरोध क्र्र्ाया निरेसम्म समाधान अिगध समाप्त भएपगर् 
बाँकी प्रक्रिर्ा कार्यािाहरी सरुु हुने र्। 30-क्दनको समाधान अिगधको म्र्ाद सक्कएपगर् हुने 
िा अन््सर्म रूप क्दइएको कुन ैपगन सम््झझौर्ा सम््झझौर्ाले समाधान बठैक सम््झझौर्ा होइन, 
र्र अगभभािक र LEA िा वप्रस्कूल प्रारन्म्भक हस्र्के्प कार्यारिम बीचको गनजी सम््झझौर्ा हो।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारमलाई ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र 
अगभभािक िा सल्लाहकारलाई मध्र्स््थर्ाको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस,्  
र्र 30-क्दनको समाधानको म्र्ाद सक्कएपगर् र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	  पक्हरू 30 क्दने समाधान अिगधको अ्सत्र्मा मध्र्स््थर्ा जाररी राख्न गलन्खर् रूपमा सहमर् 
भए।

नोट :  पगर् अगभभािक िा साियाजगनक गनकार् मध्र्स््थर्ा प्रक्रिर्ाबाट पगर् हट्र् भने, 45-क्दनको 
समर्रेखा अकको क्दनबाट सरुु हु्सर्।.

गलन्खर् सम््झझौर्ाको गमगर्:  

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी हस्र्ाक्र िररएको सम््झझौर्ाको र्ीन 
(3) व्र्ापार क्दन गभत्र ODR, सनुिुाइ अगधकाररी र अगभभािक िा सल्लाहकारलाई र्ारम 
क्र्र्ाया िनुयाहोस,् र्र 30-क्दनको समाधान अिगध म्र्ाद समाप्त भएको र्ीन (3) व्र्ापार क्दनहरू 
गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

c	 	 मध्र्स््थर्ामा कुनै सहमति हुन सकेकनो छदैन।

र्पाईंले र्ारम परूा िनुयाभर्ो। कृपर्ा हस्र्ाक्र िररी र्ारमलाई ODR, सनुिुाइ अगधकाररी 
र अगभभािक िा सल्लाहकारलाई मध्र्स््थर्ाको र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस,् 
र्र 30-क्दनको समाधानको म्र्ाद सक्कएपगर् र्ीन (3) व्र्ापार क्दन गभत्र क्र्र्ाया िनुयाहोस।्

4. ट्टप्पणीहरू:

[र्स र्ारममा अ्सर््था कैद नभएको र्स केसका बारेमा प्रासंगिक जानकाररी र् भने, कृपर्ा र्हाँ प्रदान 
िनुयाहोस]्:
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[र्ाराम भनने व्र्वक्तको नाम]

[र्ाराम भनने व्र्वक्तको िीषयाक]

[र्ाराम भनने व्र्वक्तको र्ोन नम्बर]

[र्ाराम भनने व्र्वक्तको इमेल ठेिाना]

[र्ाराम भनने व्र्वक्तको हस्र्ाक्र]
[विद्रु्ीर् हस्र्ाक्र स्िीकार्या]

[गमगर्]

ODR आ्सर्ररक उदे्श्र्का लागि मात्र

ODR द्ारा प्राप्त: 

एक्सेल प्रविवष्ट:

्ेडटाबेस प्रविवष्ट:  

प्रारन्म्भक/गमगर् 
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केस प्रब्सधकलाई र्िाया्डया िनुयाहोस:्

BSE लाई: 
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पररभशष््ट D: नमूना प्र्थिाव
Jones Law Firm

P.O. Box 388
Centery City, PA 99999
अिस्र् 01, 2020 को पत्र

इले्तट्नोतनक मेल र प्रथिम शे्रणी मेल माफ्ष ि
Hearing Officer (सनुिुाइ अगधकाररी)
P.O. Box 91
Pittsburgh, PA 10000

ररप्लाइ: विद्ा्थती विरुद्ध पेन््ससलभेगनर्ा विद्ालर् क््डन्स्ट्क्ट, ODR र्ाइल नम्बर 12345-1112 खारेज िनने प्रस्र्ाि

आदरणीर् सनुिुाइ अगधकाररी:

 र्स कार्ायालर्ले र्स मागमलामा पेन््ससलभेगनर्ा विद्ालर् क््डन्स्ट्क्टको प्रगर्गनगधत्ि िर्या। आमाबाबुको बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीको 
हाम्ो समीक्ा पगर्, हामी विश्ास िर्छौं क्क अगभभािकहरूले एक िा बढरी मदु्ाहरू उठाउने प्रर्ास िरेका र्न ्जनु मा्सर् दािीहरू सेट 
िददैनन।् त्र्सकारण, कृपर्ा न्जल्लाको र्र्या बाट खारेज िनया िा िकैन्ल्पक रूपमा, अगभभािकको िुनासोको पर्ायाप्तर्ालाई चनुझौर्ी क्दन 
र्ो प्रस्र्ाि स्िीकार िनुयाहोस।्

 बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीका लागि वििेष आिश्र्कर्ाहरू र्न।् 34 C.F.R. § 300.508(a), (b), र (c)। उनीहरूको िुनासोमा, 
अगभभािकहरूले 34 C.F.R § 300.508(b)(5) द्ारा आिश्र्क “समस्र्ाको प्रकृगर्को वििरण“ प्रदान िनया असर्ल भएका र्न।् 
अगभभािकहरूले 34 C.F.R § 300.508(b)(6) द्ारा आिश्र्क रूपमा “ज्ञार् र उपलब्ध हदसम्म समस्र्ाको प्रस्र्ाविर् समाधान“ 
पगन बर्ाउन असर्ल हु्सर्न।् र्ो जानकाररी आिश्र्क र् र्ाक्क अगभभािकहरूले के समस्र्ाहरू बढ्दैर्न ्भनेर बझु्न सकून ्र्ाक्क 
र्सले समाधान प्रस्र्ाि िनया सक्र् भनेर न्जल्लाले स्ुझाि क्द्सर्। र्ो जानकाररी वबना, न्जल्लाले आिश्र्क समाधान बठैक सञ्चालन 
िनया िा अिस्र् 29, 2011 का लागि गनधायाररर् सनुिुाइका लागि बाँकी र्र्ाररी िनया सक्म रै्न।

 सनुिुाइ अगधकाररीलाई बाँकी प्रक्रिर्ा उजरुरीले बाँकी दािी बर्ाउन र उजरूरी खारेज िनया असर्ल भएको गनष्कषया गनकाल्ने हुनाले 
न्जल्लाले सम्मानपिूयाक अनरुोध िर्या।

 सनुिुाइ अगधकाररीले उजरुरी खारेज िनया अस्िीकार िरेमा, न्जल्लाले अनरुोध िर्या क्क अगभभािकहरूले 34 C.F.R  § 300.508 
का अनरुूप आफ्नो उजरुरी पररमाजयान िनया आिश्र्क र् र अिस्ट 29, 2020 का लागि गनधायाररर् सनुिुाइ, 34 C.F.R § 300.508(d)
(4) मा सेट िररएको समार्ोन्जर् समर्रेखा अनसुार पनुः गनधायाररर् िररने र्।

भिक्दर्,
Mary Jones, Esquire



वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्  |  125

Mauet, T. (1980) पररीक्ण प्रविगधहरूको आधारभरू् कुराहरू। Boston, MS: 
गलटल, ब्ाउन र कम्पनी।

सन््दि्षहरू



6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764
(800) 222-3352; (717) 901-2145

TTY प्रर्ोिकर्ायाहरू: PA ररले 711
www.odr-pa.org

http://www.odr-pa.org

