
INDIANA DEPARTMENT OF EDUCATION 
ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਸੰਬ ੰਧੀਸ ੰਬ ੰਧੀ ਸੁਰ ੱਿਖਆਸੁਰ ੱਿਖਆ  ਦਾਦਾ ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ

ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ - ਿਜਸਨੰੂ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇਹਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਿਤਤ ਿਵਆਿਖਆ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪੰਸੀਪਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਬੰਧਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਤ ਇਸ ਿਬੰਦੂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨੋਿਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਤੁਸ  ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਿਫਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਗਵਰਨਮਟ ਸਟਰ ਨਾਰਥ 9ਵ  ਫਲੋਰ, 100 ਐਨ. ਸੈਨੇਟ ਐਵੇਿਨਊ, ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ, IN
46204 ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; (317) 232-0570 ਜਾਂ (877) 851-4106 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀ  ਇਹ ਨੋਿਟਸ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆਨਾ
ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ:

ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੈਫਰਲ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ;
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ;
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੀ ਬਣਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ;
ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਿਥਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,
ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੈਿਟੰਗ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਮੇਲ ਸੰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ

Article 7 ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਯਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪਬੰਧਕੀ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (IAC) 'ਤੇ 511 IAC 7-32 ਦੁਆਰਾ 7-49. 

ਕੇਸਕੇਸ  ਕਾਨਫਰੰਸਕਾਨਫਰੰਸ  ਕਮੇਟੀਕਮੇਟੀ  (CCC) ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ (ਮਾਂ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ (IEP) ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ  

ਿਦਨਿਦਨ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਿਸੱਿਖਆ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਵਜ ਸੰਕੇਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਮੁਫਤਮੁਫਤ  ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  (FAPE) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ (ਦੀ IDOE);
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ (ਪੀਸਕੂਲ), ਮੁਢਲੀ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਡਪਲੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ੈਿਡਟ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

IDEA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  

ਿਵਅਕਤੀਗਤਿਵਅਕਤੀਗਤ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਪੋਗਰਾਮਪੋਗਰਾਮ  (IEP) ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ CCC ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ, ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ ਮ (ਜੇਕਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਕਵ ਪਹੰੁਚ ਕਰੇਗਾ  ਏ Transition IEP
ਇੱਕ IEP ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ IEP ਦੇ ਪਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ 9ਵ ਗੇਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ  

ਅਪਾਹਜਅਪਾਹਜ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ Article 7 ਅਤੇ CCC ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਇੱਕ FAPE ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ  

ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੀਦੀ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਤੁਸਤ ੁਸ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਦੋਵਦੋਵ  ਇੱਕਇੱਕ  ਭੂਿਮਕਾਭੂਿਮਕਾ  ਿਨਭਾ ਦੇਿਨਭਾ ਦੇ ਹੋਹੋ  ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੀਦੀ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਬਾਰੇਬਾਰੇ ਕੋਈਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਚ ੰਤਾਵਾਂਿਚ ੰਤਾਵਾਂ ਹਨਹਨ, ਤਾਂਤਾ ਂ
ਤ ੁਹਾਨੂੰਤ ੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇਅਤ ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕਅਿਧਆਪਕ  ਨੂੰਨੂੰ ਉਹਨਾਂਉਹਨਾਂ 'ਤੇਤ ੇ ਚਰਚਾਚਰਚਾ  ਕਰਨੀਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀ  ਹੈਹੈ  ਅਸਅਸ  ਤੁਹਾਨੂੰਤ ੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੀਦੀ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਸਰਗਰਮੀਸਰਗਰਮੀ  ਨਾਲਨਾਲ  ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣਹੋਣ ਦੀਦੀ
ਅਪੀਲਅਪੀਲ  ਕਰਦੇਕਰਦੇ ਹਾਂਹਾ ਂ
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ਿਲਖਤੀਿਲਖਤੀ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਜਦ ਇਹ:

ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਲੇਸਮਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ FAPE ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਸਤਾਵ; ਜਾਂ
ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪਲੇਸਮਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ FAPE ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ;
ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ;
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ/ਪਛਾਣਣ ਲਈ; ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮਟ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ FAPE ਦੇ ਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਵੀ

ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ* ਅਤੇਅਤ ੇ ਸਮਾਂਰ ੇਖਾਵਾ ਂਸਮਾਂਰ ੇਖਾਵਾ ਂ

ਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਦਾ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਅਤੇ ਪੁਨਰਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਦਾ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ;
ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਿਰਪੋਰਟ;
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ;
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਹੈ -

ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਹੈ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ (5) ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਤੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ (5) ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਿਕਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ;

ਜੇਕਰ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਹੈ -
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ
ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ;

ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ;
ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ 511 IAC 7-37-1; ਅਤੇ
ਧਾਰਾ 7 ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ

ਸਮਾਂਰ ੇਖਾਸਮਾਂਰ ੇਖਾ: ਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਦਾ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਮੁੜਮੁੜ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾਦਾ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਖੋਜਾ ਂਖੋਜਾ ਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਪਸਤਾਿਵਤਪਸਤਾਿਵਤ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਦਾਦਾ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਪਸਤਾਿਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਿਕਿਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਖੋਜ;
ਪਸਤਾਿਵਤ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ; ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਿਕ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਯੋਗਤਾ) ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

* ਇਹਨਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਤ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ  

ਸਮਾਂਰ ੇਖਾਸਮਾਂਰ ੇਖਾ: ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ (5) ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਪੇ
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ਦ ਿਲਖਤੀਿਲਖਤੀ  ਨੋਿਟਸਨੋਿਟਸ  ਇੱਕ IEP ਿਵੱਚ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ;
ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ;
ਹਰ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਿਕਿਰਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ;
CCC ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ;
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ;
ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਰਿਣਤ ਪਿਕਿਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਾਪਤ ਹੈ 511 IAC 7-
37-1 ਅਤੇ ਤੁਸ  ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਕਵ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;
ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ IEP ਤ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ IEP 'ਤੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:

ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ,
ਿਵਚੋਲਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ
ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ;

ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਤਾਿਵਤ IEP ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 511 IAC 7-42-8(e) ਅਤੇ (f) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਤ IEP ਵਾਲੇ ਨਵ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ;
ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਤ ਬਾਅਦ 11ਵ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਿਦਨ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਬੇਨਤੀ ਨਹ  ਕਰਦੇ  ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ;
ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਸਮਾਂਰ ੇਖਾਸਮਾਂਰ ੇਖਾ: ਇੱਕ IEP ਿਵੱਚ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ
10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਰੀਆਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਛਾਿਪਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਸਧਾਂਤਕ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ ਨੋਿਟਸ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਨੋਿਟਸ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ

ਮਾਿਪਆਂਮਾਿਪਆਂ ਦੀਦੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਲਖਤੀਿਲਖਤੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  (ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕੇ  

ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਮਤਲਬ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ/ਗਤੀਿਵਧੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ
ਤੁਸ  ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ/ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਕੂਲ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ) ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ/ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੰੂ
ਤੁਸ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਾਪਸ)  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਛਾਖੜੀ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਨੂੰਨੂੰ ਹੇਠਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂਿਲਖੀਆਂ ਸੱਤਸੱਤ  (7) ਸਿਥਤੀਆਂਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਤੁਹਾਡੀਤ ੁਹਾਡੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਪਾਪਤਪਾਪਤ  ਕਰਨੀਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀਚਾਹੀਦੀ  ਹੈਹੈ - 

1. ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦਾਦਾ  ਪਿਹਲੀਪਿਹਲੀ  ਵਾਰਵਾਰ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਕਰਨ ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸਤਾਿਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੁਣਵਾਈ  ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ

2. ਇਸਇਸ  ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ ਿਕਿਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਪਿਹਲੀਪਿਹਲੀ  ਵਾਰਵਾਰ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਸੰਬੰਿਧਤਸੰਬੰਿਧਤ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨਪਦਾਨ ਕਰਕਰ  ਸਕੇਸਕੇ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਜੇ ਤੁਸ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ
ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ  ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਸਕੂਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ FAPE ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ IEP ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ  

3. ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਵੱਲਵੱਲ  ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦਾਦਾ  ਪੁਨਰਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਕਰਨ ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ, ਜਦਜਦ ਤੱਕਤ ੱਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਇਹਇਹ  ਨਹਨਹ  ਿਦਖਾਿਦਖਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਿਕਿਕ  ਉਸਨੇਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਤ ੁਹਾਡੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਲੈਣਲੈਣ ਲਈਲਈ ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਕਦਮਕਦਮ
ਚੁੱਕ ੇਚ ੁੱਕ ੇ ਹਨਹਨ ਪਰਪਰ  ਤੁਸਤ ੁਸ  ਜਵਾਬਜਵਾਬ  ਦੇਣਦੇਣ ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਅਸਫਲਅਸਫਲ  ਰਹੇਰਹੇ ਹੋਹੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਹਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ
ਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ)  ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ  

4. ਇਸਇਸ  ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ ਿਕਿਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਲਾਭਾਂਲਾਭਾ ਂ ਜਾਂਜਾ ਂ ਬੀਮਾਬੀਮਾ  ਪੋਗਰਾਮਪੋਗਰਾਮ  ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਨੱਜੀਿਨੱਜੀ  ਬੀਮਾਬੀਮਾ  ਕਮਾਈਕਮਾਈ ਤੱਕਤ ੱਕ  ਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚ  ਕਰਕਰ  ਸਕੇਸਕੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IEP ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (IFSP) ਿਵੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Medicaid ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨੱਜੀ ਬੀਮੇ
ਦਾ ਿਬੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ IEP ਜਾਂ IFSP ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤ ੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਸੁਰੱਿਖਆਸੁਰੱਿਖਆ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ IEP ਜਾਂ
IFSP ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ IEP ਜਾਂ IFSP ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜ ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ (ਮੈਡੀਕੇਡ) ਜਾਂ ਪਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ:

ਯੋਜਨਾ ਲਾਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਨਹ  ਤਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ);
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ, ਸਿਹ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੇਬ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ;
ਆਪਣੇ ਪੀਮੀਅਮ ਨੰੂ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ; ਜਾਂ
ਮੈਡੀਕੇਡ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਓ

5. ਇਸਇਸ  ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ ਿਕਿਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਿਕਸੇਿਕਸੇ ਵੀਵੀ  ਭਾਗਭਾਗ ਲੈਣਲੈਣ ਵਾਲੀਵਾਲੀ  ਏਜੰਸੀਏਜ ੰਸੀ  ਦੇਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੇਦੇ ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਜਾਰੀਜਾਰੀ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ ਜੋਜ ੋ ਪਿਰਵਰਤਨਪਿਰਵਰਤਨ
ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨਪਦਾਨ ਕਰਕਰ  ਰਹੀਰਹੀ  ਹੈਹੈ ਜਾਂਜਾ ਂ ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕਰ  ਰਹੀਰਹੀ  ਹੈਹੈ ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਕਸੇਿਕਸੇ ਵੀਵੀ  ਭਾਗਭਾਗ ਲੈਣਲੈਣ ਵਾਲੀਵਾਲੀ  ਏਜੰਸੀਏਜ ੰਸੀ  (ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਏਜੰਸੀਏਜ ੰਸੀ  ਤਤ  ਇਲਾਵਾਇਲਾਵਾ) ਦੇਦੇ ਿਕਸੇਿਕਸੇ ਪਤੀਿਨਧੀਪਤੀਿਨਧੀ  ਨੂੰਨੂੰ CCC ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਲਈਲਈ
ਸੱਦਾਸੱਦਾ  ਦੇਦੇ ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ ਜੋਜ ੋ ਪਦਾਨਪਦਾਨ ਕਰਕਰ  ਿਰਹਾਿਰਹਾ  ਹੈਹੈ ਜਾਂਜਾ ਂ ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ  ਪਿਰਵਰਤਨਪਿਰਵਰਤਨ ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ IEP ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ 9ਵ ਗੇਡ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CCC ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨ IEP ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  ਜਦ CCC ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨ IEP
ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

6. ਕਾਨੂੰਨੀਕਾਨੂੰਨੀ  ਿਨਪਟਾਰੇਿਨਪਟਾਰੇ ਦੇਦੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਿਜ਼ਲੇਿਜ਼ਲੇ ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਿਜ਼ਲਾਿਜ਼ਲਾ  ਿਜ ੱਥੇਿਜ ੱਥੇ ਗੈਰਗੈਰ-ਜਨਤਕਜਨਤਕ  (ਪਾਈਵੇਟਪਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਸਿਥਤਸਿਥਤ  ਹੈਹੈ, ਉਸਉਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਬਾਰੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਾਦਾ  ਆਦਾਨਆਦਾਨ-
ਪਦਾਨਪਦਾਨ ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ ਿਜਸਿਜਸ  ਨੂੰਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾਇੱਕਤਰਫ਼ਾ  ਤੌਰਤ ੌਰ  'ਤੇਤ ੇ ਗੈਰਗੈਰ-ਪਬਿਲਕਪਬਿਲਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਦਾਖਲਦਾਖਲ  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਿਗਆਿਗਆ  ਹੈਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲੇ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ

4 



ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲਾ ਿਜੱਥੇ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਨੰੂ ਲੱਭਣ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ  ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱਚਾ  ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ, ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

7. ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਏਜੰਸੀਏਜ ੰਸੀ  ਦੇਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ, ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਦੇਦੇ ਅਿਧਆਪਕਅਿਧਆਪਕ , ਆਮਆਮ  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਅਿਧਆਪਕਅਿਧਆਪਕ , ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕਿਨਰਦੇਸ਼ਕ  ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਰਣਨੀਤੀਕਾਰ  (ਿਵਅਕਤੀਗਤਿਵਅਕਤੀਗਤ  ਜੋਜ ੋ ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਦੇ
ਿਹਦਾਇਤੀਿਹਦਾਇਤੀ  ਪਭਾਵਾਂਪਭਾਵਾਂ ਦੀਦੀ  ਿਵਆਿਖਆਿਵਆਿਖਆ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ) ਨੂੰਨੂੰ CCC ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਦੇਦੇ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਹੱਸੇਿਹੱਸੇ ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣਹੋਣ ਅਤੇਅਤ ੇ ਿਹੱਸਾਿਹੱਸਾ  ਲੈਣਲੈਣ ਤਤ  ਮੁਆਫ਼ਮੁਆਫ਼  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਜਾਜਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ  

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋੜ ਦੇ CCC ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ CCC ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਤ ਮੁਆਫ਼
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਬਰ ਨੰੂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ:

CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਪਾਠ ਮ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੋਿਧਆ ਜਾਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ  ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ
CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਪਾਠ ਮ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਬਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਬਰ ਮੀਿਟੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ CCC ਮਬਰਾਂ ਨੰੂ IEP ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਇਨਪੁਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦਾ ਹੈ  ਸੀਸੀਸੀ ਮੀਿਟੰਗ

ਤ ੁਹਾਡੀਤ ੁਹਾਡੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਹੈਹੈ not ਲੋੜ ਦਾਲੋੜ ਦਾ  -

ਜਦ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਜਦ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ;
ਜਦ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਪਾਠ ਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ  ਿਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ ੀਿਨੰਗ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਜਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਗਤੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪਲੇਸਮਟ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ FAPE ਦੇ ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ - 'ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਮ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ IEP ਿਵੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ?')

ਕੀਕੀ  ਮਮ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਦੇਣਦੇਣ ਤਤ  ਇਨਕਾਰਇਨਕਾਰ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ /ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਹਾਂ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਮੱੁਦੇ 'ਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੇ ਤੁਸ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਬੰਧ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕੂਲ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਕੀਕੀ  ਮਮ  ਆਪਣੀਆਪਣੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਦੇਣਦੇਣ ਤਤ  ਬਾਅਦਬਾਅਦ ਵਾਪਸਵਾਪਸ  ਲੈਲੈ ਸਕਦਾਸਕਦਾ /ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਹਾਂ  ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ  ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ  ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਾਪਸ)  ਤੁਹਾਡਾ ਿਲਖਤੀ
ਰੱਦੀਕਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਪਛਾਖੜੀ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਮਮ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਲਈ ਆਪਣੀਆਪਣੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਨੂੰਨੂੰ ਰੱਦਰੱਦ ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP
ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ, ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ, ਸੋਧਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ਤੁਸ  ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ  

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਨਹ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲਣ ਤ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ  10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ IEP ਤ
ਿਬਨਾਂ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹੁਣ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਮੀਦਾਂ,
ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ  

ਕੀਕੀ  ਹੋਵ ੇਗਾਹੋਵ ੇਗਾ  ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਮਮ  ਬਾਅਦਬਾਅਦ ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਆਪਣਾਆਪਣਾ  ਮਨਮਨ ਬਦਲਬਦਲ  ਲਵਾਂਲਵਾਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਫੈਸਲਾਫੈਸਲਾ  ਕਰਕਰ  ਲਵਾਂਲਵਾਂ ਿਕਿਕ  ਮਮ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੂੰਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਿਸੱਿਖਆਿਸੱਿਖਆ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾਦੁਬਾਰਾ  ਪਾਪਤਪਾਪਤ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਸ਼ੁਰੂਸ਼ੁਰ ੂ
ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦਾਚਾਹੁੰਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ  

ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  'ਤੇਤ ੇ ਕੀਕੀ  ਸੀਮਾਵਾਂਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨਹਨ? 

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਇਨਕਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ ਇਨਕਾਰ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ  

ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਮਮ  ਉਸਉਸ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲਨਾਲ  ਅਸਿਹਮਤਅਸਿਹਮਤ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਜੋਜ ੋ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਪਸਤਾਿਵਤਪਸਤਾਿਵਤ  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਜਾਜਾ  ਿਰਹਾਿਰਹਾ  ਹੈਹੈ ਜਾਂਜਾ ਂ ਅਗਲੀਅਗਲੀ  IEP ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਇਨਕਾਰਇਨਕਾਰ  ਕਰਕਰ  ਿਰਹਾਿਰਹਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 
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ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ
ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲਓ;
ਿਵਚੋਲਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ; ਜਾਂ
ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੱੁਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ  ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੀਿਟੰਗ
ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਤ ਬਾਅਦ 11ਵ ਿਸੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਦਨ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹ  ਕਰਦੇ . 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ
ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ

ਮੁਲਾ ਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ CCC ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ (ਮਾਿਪਆਂ ਸਮੇਤ) ਤ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹ  ਇਕੱਠੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  CCC ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ , ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  

ਮਮ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈਲਈ ਿਕਵਿਕਵ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਕਰਾਂਕਰਾਂ? 

ਤੁਸ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ:

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਿਧਆਪਕ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨੀ) ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਭੇਜਣਾ, ਜਾਂ
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈਲਈ ਸਮਾਂਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀਕੀ  ਹਨਹਨ? 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 50 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CCC ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (RtI) ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ
ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ CCC ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 20 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ  

ਮਮ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟਿਰਪੋਰਟ  ਦੀਦੀ  ਇੱਕਇੱਕ  ਕਾਪੀਕਾਪੀ  ਿਕਵਿਕਵ  ਪਾਪਤਪਾਪਤ  ਕਰਾਂਕਰਾਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਕੀਕੀ  ਮਮ  ਿਕਸੇਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਿਵਅਕਤੀ  ਨਾਲਨਾਲ  ਿਮਲਿਮਲ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਜੋਜ ੋ ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀਦੀ
ਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀਸ਼ੁਰ ੂਆਤੀ  CCC ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਤਤ  ਪਿਹਲਾਂਪਿਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਸਮਝਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਜਦ ਤੁਸ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ  ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਦੋਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  CCC ਮੀਿਟੰਗ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
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ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CCC ਨੰੂ ਹਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ
ਲੋੜ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ ਿਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ  ਜੇਕਰ, ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸਮ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  (ਮੌਿਖਕ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ) ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 50 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ CCC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ  

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ
ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਕੱਥ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ CCC ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਿਚਤ
ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਇੱਕਇੱਕ  ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਕੀ  ਹੈਹੈ? 

ਇੱਕ "ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਜਾਂ IEE ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ  ਹੈ  

"ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਖਰਚੇਖਰਚ ੇ 'ਤੇਤ ੇ" ਦਾਦਾ  ਕੀਕੀ  ਅਰਥਅਰਥ ਹੈਹੈ? 

"ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਮਮ  ਜਨਤਕਜਨਤਕ  ਖਰਚੇਖਰਚ ੇ 'ਤੇਤ ੇ ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਦੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ IEE ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ IEE ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਇੱਕ IEE ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸ ਕਾਰਨ(ਕਾਰਨਾਂ) ਲਈ ਪੱੁਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ IEE ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਿਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ IEE ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ  ਕਰੇਗਾ  

ਮਮ  ਿਕ ੰਨੇਿਕ ੰਨੇ ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਾਂਮੁਲਾ ਂਕਣਾਂ ਲਈਲਈ ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਕਰਕਰ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ /ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ  ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ  ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ (1) IEE ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ  

ਜੇਜ ੇ ਮਮ  ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਖਰਚੇਖਰਚ ੇ 'ਤੇਤ ੇ ਇੱਕਇੱਕ  ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਪਤਪਾਪਤ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੋਵ ੇਗਾਹੋਵ ੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ IEE ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ CCC ਦੁਆਰਾ
ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ IEE ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਤੁਹਾਨੰੂ IEE ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  ਸੁਣਵਾਈ ਅਫਸਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ
ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਫਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ IEE ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ IEE ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਰੱਦ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

ਇੱਕਇੱਕ  ਸੁਤ ੰਤਰਸੁਤ ੰਤਰ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈਲਈ ਮਾਪਦੰਡਮਾਪਦੰਡ  ਕੀਕੀ  ਹਨਹਨ? 
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ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ IEE ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ
ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ IEE ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੇ ਹਨ  ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ 'ਤੇ IEE ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹ  ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕ ੇਸਕੇਸ  ਕਾਨਫਰੰਸਕਾਨਫਰੰਸ  ਕਮੇਟੀਕਮੇਟੀ  ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰਗਾ ਂਮੀਿਟੰਗਾ ਂ 

CCC ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੁਸਤ ੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  CCC ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੈ,
ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP (ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ IEP ਸਮੇਤ) ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ  ਇੱਕ IEP ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, CCC ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਦੇ IEP ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ
ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਗੀਆਂ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ  CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ (ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

CCC ਦੇਦੇ ਮਬਰਮਬਰ  ਵਜਵਜ  ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਿਜ਼ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂਿਜ਼ ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀਕੀ  ਹਨਹਨ?

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ CCC ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਸਰਪਸਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਵਜ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ CCC ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ FAPE ਦੇ ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਦੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦੇ ਿਹੱਸੇ
ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੰੂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਿਮਤੀ, ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਤੁਸ  ਿਕਸੇ ਵੀ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ

CCC ਨੂੰਨੂੰ ਕਦਕਦ ਿਮਲਣਾਿਮਲਣਾ  ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ  ਹੈਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ 50 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਹੈ)
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ.
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ FAPE ਦੇ ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ
ਅੰਤਿਰਮ ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਵਿਦਅਕ ਸੈਿਟੰਗ (IAES) ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਿਵੱਚ IAES ਦੀ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ 60 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੋਮਬਾ ਡ ਜਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਾਂਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਦੀ  ਗੁਪਤਤਾਗੁਪਤਤਾ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚ  

ਫੈਿਮਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਡ ਪਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਆਫ 1974 (FERPA), ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ
ਿਨਯੰਿਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ  ਇਹ
ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਨਾਮ, ਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ,
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਡਾਇਰੈਕਟਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਮ,
ਪਤਾ, ਗੇਡ ਪੱਧਰ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਡੇਟਾ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  

ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਿਧਤ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਿਲਆ
ਿਗਆ  ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਸਟ ਪੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP, ਆਡੀਓ ਕਿਲੱਪਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਲੱਪਾਂ, ਸਕੈਨ
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ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਦਾਇਤਾਂ,
ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਪਬੰਧਕੀ, ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਮੈਮੋਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਜਾਂ ਪਗਟ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ  

ਿਨੱਜੀਿਨੱਜੀ  ਤੌਰਤ ੌਰ  'ਤੇਤ ੇ ਪਛਾਣਯੋਗਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹ : 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ;
ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ; ਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ

ਤ ੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਤੱਕਤ ੱਕ  ਪਹੁੰਚਪਹੁੰਚ  

ਕੀਕੀ  ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦਾਦਾ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਦੇਖਣਦੇਖਣ ਦਾਦਾ  ਹੱਕਹੱਕ  ਹੈਹੈ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮਟ ਅਤੇ FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ
ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸ  ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹ
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ (ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਪਸਤ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ)  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਿਤਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਪਤ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ  ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ  
ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ;
ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ;
ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਬਕਾਇਆ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ; ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ)

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ IEP ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਲੈ ਸਕਦਾ
ਫ਼ੀਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਜਾਂ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਨਹ  ਰੋਕ ਸਕਦੀ  ਸਕੂਲ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ
ਨਹ  ਲੈ ਸਕਦਾ  

ਕੀਕੀ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਨੂੰਨੂੰ ਹਰਹਰ  ਵਾਰਵਾਰ  ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਸਿਹਮਤੀਸਿਹਮਤੀ  ਲੈਣੀਲੈਣੀ  ਪਦੀਪਦੀ  ਹੈਹੈ ਜਦਜਦ ਉਹਉਹ  ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਬਾਰੇਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀਿਨੱਜੀ  ਤੌਰਤ ੌਰ  'ਤੇਤ ੇ ਪਛਾਣਯੋਗਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਾਦਾ  ਖੁਲਾਸਾਖੁਲਾਸਾ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਚਾਹੁੰਦਾਚਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ FERPA
ਅਧੀਨ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੈ ਜਾਂ IDEA ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਕੋਈ ਿਵਿਦਅਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ
ਸੰਸਥਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ FERPA ਅਧੀਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ  

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਵ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਦ ਅਪਰਾਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਜਦ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਵ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ IEP ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ  ਹੋਰ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ,
ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਿਪਛਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਿਵਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ ਿਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਤ ਿਬਨਾਂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਤ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀ;
ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ);
ਆਿਡਟ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਮਾਨਤਾ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ;
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਿਕਸ਼ੋਰ ਿਨਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ Indiana Code (IC) 20-33-7-3;
ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ;
ਇੱਕ ਿਨਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ ਸਬਪੋਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ;
ਅਦਾਲਤ (ਜਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਰੱੁਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵਰੱੁਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ);
ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਮਰਜਸੀ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਧਰਾਂ;
ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ);
18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ; ਜਾਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਿਨਰਭਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਗੇਡ ਪੱਧਰ, ਆਿਦ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ  ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਖੁਲਾਸੇ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਫੈਿਮਲੀ ਪਾਿਲਸੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਿਫਸ, ਯੂ.ਐ ਸ. ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  600
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-5920. 

ਕੀਕੀ  ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਦੀਦੀ  ਸਮੀਿਖਆਸਮੀਿਖਆ  ਕਰਨਕਰਨ ਦਾਦਾ  ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ  ਹੈਹੈ ਜਦਜਦ ਉਹਉਹ  ਬਾਲਗਬਾਲਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਬਣਬਣ ਜਾਂਦਾਜਾਂਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹ  ਪਹੰੁਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ਜਦ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ
ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਪਸਤ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ "ਯੋਗ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ" ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FERPA ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸਨੰੂ/ਉਸਨੰੂ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ  ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ IDEA ਅਧੀਨ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ
ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਤੁਹਾਡ ੇਤ ੁਹਾਡ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਿਵ ੱਿਦਅਕਿਵੱਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਕੁਝਕੁਝ  ਸੋਧਸੋਧ (ਬਦਲਣਾਬਦਲਣਾ) 

ਮਮ  ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਿਕਸੇਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ਚੀਜ਼  ਨੂੰਨੂੰ ਿਕਵਿਕਵ  ਬਦਲਾਂਬਦਲਾਂ ਜਾਂਜਾ ਂ ਸੋਧਾ ਂਸੋਧਾ ਂ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨੱਜਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਸੋਧ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ
ਗਲਤ, ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਵੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੇਦੇ ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਿਰਕਾਰਡਿਰਕਾਰਡ  ਨੂੰਨੂੰ ਬਦਲਣਬਦਲਣ ਜਾਂਜਾ ਂ ਸੋਧਣਸੋਧਣ ਦੀਦੀ  ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਨੂੰਨੂੰ ਠੁਕਰਾਠੁਕਰਾ  ਿਦੰਦਾਿਦੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਨਯਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ FERPA ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕੋ;
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ (5) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦਓ; ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਿਦਓ  ਤੁਸ  ਜਾਂ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਯੋਗ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹ  ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
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ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸੁਣਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ 'ਤੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  

ਜੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਨਹ  ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਵਾਿਦਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਿਹਮਤੀ
ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਆਨ ਨੰੂ
ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਉਦ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

ਿਰਕਾਰਡਾਂਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਦੀ  ਤਬਾਹੀਤਬਾਹੀ  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ  

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ  ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੌਿਤਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਗੇਡ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਰਕਾਰਡ, ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੇਡ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਿਬਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਵਾਧੂ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

18 ਸਾਲਸਾਲ  ਦੀਦੀ  ਉਮਰਉਮਰ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਅਿਧਕਾਰਾਂਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾਦਾ  ਤਬਾਦਲਾਤਬਾਦਲਾ  

ਜਦ ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ:

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਪਸਤ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ
ਇੱਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਰਪਸਤ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰ ਸਰਪਸਤ ਨੰੂ ਟਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਿਦਅਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਿਦਅਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਟਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ  ਹਾਲਾਂਿਕ ਤੁਸ , ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵਜ, ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਸਰਪਸਤ ਜਾਂ ਿਵਿਦਅਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

ਪਬਿਲਕਪਬਿਲਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਦੇਦੇ ਖਰਚੇਖਰਚ ੇ 'ਤੇਤ ੇ ਗੈਰਗੈਰ-ਪਬਿਲਕਪਬਿਲਕ  (ਪਾਈਵੇਟਪਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੀਦੀ  ਇਕਪਾਸੜਇਕਪਾਸੜ  ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਲਈਲਈ ਲੋੜਾਂਲ ੋੜਾ ਂ 

IDEA ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ ਜੇਕਰ:

ਸਕੂਲ ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇੱਕ FAPE ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ
ਤੁਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟਕਟ ਿਜੱਥੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ  ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, FAPE ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ  

ਗੈਰਗੈਰ-ਪਬਿਲਕਪਬਿਲਕ  ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਲਈਲਈ ਅਦਾਇਗੀਅਦਾਇਗੀ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਅਦਾਇਗੀਅਦਾਇਗੀ  'ਤੇਤ ੇ ਸੀਮਾਵਾਂਸੀਮਾਵਾਂ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਰਾਹ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜਾਂ ਰੈਫਰਲ ਤ ਿਬਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਪੀਸਕੂਲ, ਐਲੀਮਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਗੈਰ-
ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੱੁਦੇ 'ਤੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਕੂਲ ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ:

ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਮ ਿਸਰ ਇੱਕ FAPE ਉਪਲਬਧ ਨਹ  ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਪਲੇਸਮਟ ਉਿਚਤ ਹੈ (ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਪਲੇਸਮਟ ਢੁਕਵ  ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ
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ਹੋਵੇ)

ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ:

ਸਭ ਤ ਤਾਜ਼ਾ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਤ ਹਟਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸ  CCC ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
FAPE ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਲੇਸਮਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ
ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ
ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ FAPE ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਸਤਾਿਵਤ
ਪਲੇਸਮਟ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ  ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ; ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੱਢਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਲੋੜ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਬਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਉਿਚਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਨਹ  ਕਰਵਾਇਆ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਉ ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ:

ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੇਣ ਤ ਰੋਿਕਆ; ਜਾਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਨਹ  ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ (ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹ ) ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਨ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ 

IDEA ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਹਟਾਉਣ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ ਤ
ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤ ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਦੀਦੀ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ  ਤਬਦੀਲੀਤਬਦੀਲੀ  

ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ
ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਏ ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਦੀਦੀ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ  ਤਬਦੀਲੀਤਬਦੀਲੀ  ਉਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 10 ਤ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਹਨ  

ਜਦ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਪੰਸੀਪਲ ਦੇ
ਿਨਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ  
ਜੇਕਰ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਡਜ਼ਾਇਨੀ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨਹ  ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ
ਨੋਿਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  , ਅਤੇ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
(ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਟਾਉਣ/ਮੁਅੱਤਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

ਜੇਕਰ ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਡਜ਼ਾਇਨੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ/ਮੁਅੱਤਲ ਨੰੂ ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਪੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਿਨਯੁਕਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੋ (ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਨੋਿਟਸ); ਅਤੇ
ਪਲੇਸਮਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਗਟਾਵੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ CCC ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ

ਪਗਟਪਗਟ  ਿਨਸ਼ਚਾਿਨਸ਼ਚਾ  

ਜਦ CCC ਇੱਕ ਪਗਟਾਵੇ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਿਕ ਸਵਾਲ ਿਵੱਚ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਜਾਂ
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ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ

ਜੇਕਰ CCC ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੈ,
ਅਤੇ CCC ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (FBA) ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (BIP) ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਵਵਹਾਰ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ FBA ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ  ਜੇਕਰ ਇੱਕ FBA ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ CCC ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ
ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ BIP ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ BIP ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਵਹਾਰ/ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੰੂ ਸੋਧੋ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ

ਜਦ ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ IAES ਿਵੱਚ ਨਹ  ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ BIP ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ਉਸਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ  

ਜੇਕਰ ਿਵਵਹਾਰ/ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ
ਇਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ  CCC ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਿਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਿਵੱਚ;
IEP ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ; ਅਤੇ
ਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ FBA ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਆਵਰਤੀ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ IAES ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ CCC ਖਾਸ ਸੈਿਟੰਗ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  CCC ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  (ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਆਬਕਾਇਆ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇਅਤ ੇ
ਅਪੀਲਾਂਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰਨੂੰ ਤੇਜ਼ਤ ੇਜ਼  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਿਗਆਿਗਆ  ਹੇਠਾਂ.)

ਹਿਥਆਰਾਂਹਿਥਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਜਾ ਂ ਗੰਭੀਰਗੰਭੀਰ  ਸਰੀਰਕਸਰੀਰਕ  ਸੱਟਾ ਂਸੱਟਾ ਂ ਲਈਲਈ ਅੰਤਿਰਮਅੰਤਿਰਮ  ਿਵਕਲਿਪਕਿਵਕਲਿਪਕ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਸੈਿਟੰਗਸੈਿਟੰਗ (IAES) 

ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 45 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ IAES ਿਵੱਚ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ IDOE ਜਾਂ ਿਕਸੇ
ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਿਵੱਚ:

ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;
ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ

ਹਿਥਆਰਹਿਥਆਰ  ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿਥਆਰ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ "ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਥਆਰ, ਯੰਤਰ, ਯੰਤਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਸਜੀਵ ਜਾਂ ਿਨਰਜੀਵ, ਜੋ ਮੌਤ ਜਾਂ
ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੈ 2.5 ਇੰਚ ਤ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ
ਵਾਲਾ ਜੇਬ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ "
ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਿਥਆਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ "(1) ਇੱਕ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਹਿਥਆਰ  (2) ਇੱਕ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੰਤਰ, ਹਿਥਆਰ, ਯੰਤਰ, ਟੇਜ਼ਰ
(ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  IC 35-47-8-3) ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਸਟਨ ਹਿਥਆਰ (ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ IC 35-47-8-1), ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ,
ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ
ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ  (3) ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ (ਿਜਵ ਿਕ ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ IC 35-46-3-3 ) ਯਾਨੀ: (ਏ) ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਅਤੇ (ਬੀ) ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ  (4) ਇੱਕ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ, ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੇ
ਸਮਰੱਥ ਹੈ " ਦੇਖੋ IC 35-31.5-2-86.
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਇੱਕ ਹਿਥਆਰ, "ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਥਆਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਧਮਾਕੇ ਦੇ
ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " ਦੇਖੋ IC 35-47-1-5.

ਗੈਰਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਕਾਨੂੰਨੀ  ਡਰੱਗਡਰੱਗ ਇੱਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੈ ਜੋ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਜਾਂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਿਨਯੰਤਿਰਤਿਨਯੰਤਿਰਤ  ਪਦਾਰਥਪਦਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ I, II, III, IV ਜਾਂ V ਭਾਗ ਿਵੱਚ 202(c) ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ
ਦੇ (21 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਡ (USC) 812(c)) ਜਾਂ IC 35-48-2. 

ਗੰਭੀਰਗੰਭੀਰ  ਸਰੀਰਕਸਰੀਰਕ  ਸੱਟਸੱਟ  ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਤ ਭਾਵ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਤ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿਵਗਾੜ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਅੰਗ, ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਲੰਬੇ ਸਮ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਿਵਗਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਿਥਆਰਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲਈ ਇੱਕ IAES ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ
ਇੱਕ CCC ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ IAES ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਗਟਾਵੇ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰੋ

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਭਾਵ CCC ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ 45 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ IAES ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ  

ਪਗਟਾਵੇ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ, CCC ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ IAES ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ:

ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠ ਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ,
IEP ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ; ਅਤੇ
ਢੁਕਵ ਤੌਰ 'ਤੇ FBA ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ/ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਆਵਰਤੀ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸ  IAES ਵਜ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਪਲੇਸਮਟ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ  (ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਆਬਕਾਇਆ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇਅਤ ੇ ਅਪੀਲਾਂਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰਨੂੰ ਤੇਜ਼ਤ ੇਜ਼  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਿਗਆਿਗਆ  ਹੇਠਾਂ ) 

ਉਸਉਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਲਈਲਈ ਅੰਤਿਰਮਅੰਤਿਰਮ  ਿਵਕਲਿਪਕਿਵਕਲਿਪਕ  ਿਵਿਦਅਕਿਵਿਦਅਕ  ਸੈਿਟੰਗਸੈਿਟੰਗ ਜੋਜ ੋ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਆਪਆਪ ਨੂੰਨੂੰ ਜਾਂਜਾ ਂ ਦੂਿਜਆਂਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾਦਾ  ਖਤਰਾਖਤਰਾ  ਪੈਦਾਪੈਦਾ  ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈਹੈ 

ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ IAES ਿਵੱਚ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ (ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮਟ) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ  ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ  ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ 45 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ IAES ਨੰੂ ਪਲੇਸਮਟ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਲਾਗੂ ਕਰਨਕਰਨ ਅਤੇਅਤ ੇ ਿਨਆਂਇਕਿਨਆਂਇਕ  ਅਥਾਰਟੀਆਂਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਰੈਫਰਲਰੈਫਰਲ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ 

IDEA ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਇਹ ਨਹ  ਕਰਦੇ:

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਉਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕੋ, ਜਾਂ
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਵਰਤ
ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਤ ਰੋਕੋ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ:

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਪਿਹਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਿਸਰਫ FERPA ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸਾਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  IC 20-33-7-3.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆਸੁਰੱਿਖਆ  ਅਜੇਅਜ ੇ ਵੀਵੀ  ਯੋਗਯੋਗ ਨਹਨਹ  ਹੈਹੈ 

ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ  ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੰੂ ਧਾਰਾ 7 ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ  ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਵਵਹਾਰ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ. ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ
ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ਉ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  (ਵੇਖੋ ਅਪਾਹਜਤਾਅਪਾਹਜਤਾ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਉ ਪਰ ) 

ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਿਗਆਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:

ਤੁਸ  ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਚੰਤਾ ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
ਤੁਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਗਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ
ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾ ਪਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਿਗਆਨ ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੈ ਜੇਕਰ:

ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਹੈ;
ਤੁਸ  ਆਰਟੀਕਲ 7 ਜਾਂ IDEA ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, CCC ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਨਹ  ਸੀ

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਉਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ IAES ਿਵੱਚ ਮੁਅੱਤਲ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮਟ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੇ 20 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CCC ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਤੁਸ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ
ਿਲਖਤੀ ਸਿਹਮਤੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ
ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ IDEA ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ, ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਨੰੂਨਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਵੱਧ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ  ਇਸ ਨੰੂ ਧਾਰਾ 7 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਸਿਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਕੌਣਕੌਣ ਿਸ਼ਕਾਇਤਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦਰਜਦਰਜ  ਕਰਵਾਕਰਵਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਏਜੰਸੀ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਲੇਖ 7 ਜਾਂ IDEA ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ
ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ IDOE ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਤੁਸ  ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ (IHO) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ  

ਿਸ਼ਕਾਇਤਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਕੀਕੀ  ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਜਾਣਾਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾਚਾਹੀਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ, ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੋ (I-
CHAMP) ਪੋਰਟਲ;
ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 7, IDEA, ਜਾਂ IDEA ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ;
ਉਹ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਿਜਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ; ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬੇਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ;
ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ;
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਹੱਲ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 1 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ  ਹੋਇਆ ਸੀ  
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਭਰਨ ਯੋਗ PDF ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
https://www.in.gov/doe/students/special-education/dispute-resolution/. 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I-CHAMP: 
https://ichamp.doe.in.gov 

ਿਸ਼ਕਾਇਤਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਦਰਜਦਰਜ  ਹੋਣਹੋਣ ਤਤ  ਬਾਅਦਬਾਅਦ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ ਅਤੇਅਤ ੇ ਜਾਂਚਜਾਂਚ  ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਿਕ ੰਨਾਿਕ ੰਨਾ  ਸਮਾਂਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾਲੱਗਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਹਨ:

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਭੇਜੋ;
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ
ਹੋਏ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱੁਦਾ ਜਾਂਿਚਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ;
ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਪਤ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ 20 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸ  ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ  ਜੇਕਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸਫਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ
ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਨਹ , ਤਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪਿਹਲੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 11ਵ ਿਦਨ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
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ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ  

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਿਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਿਸੱਿਟਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ  ਤਫ਼ਤੀਸ਼ਕਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 40 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ
ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੰੂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ

ਜੇਜ ੇ ਮਮ  ਿਸ਼ਕਾਇਤਿਸ਼ਕਾਇਤ  ਜਾਂਚਕਰਤਾਜਾਂਚਕਰਤਾ  ਦੀਦੀ  ਿਰਪੋਰਟਿਰਪੋਰਟ  ਨਾਲਨਾਲ  ਅਸਿਹਮਤਅਸਿਹਮਤ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੋਵ ੇਗਾਹੋਵ ੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਿਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਿਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਿਲਖ ਕੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ  ਪੁਨਰ-ਿਵਚਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉ ਤੇ ਤੁਸ  ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੱਥ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਤੁਸ
ਪੁਨਰਿਵਚਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 60 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਜੇਗਾ  

ਵੀ. . .

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਮੱੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਆਈਐਚਓ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ,
ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੱਕ ਲੰਿਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਮੱੁਦਾ ਜੋ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕੋ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਤਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ IHO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਿਵਚ ੋਲਗੀਿਵਚ ੋਲਗੀ  

ਿਵਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪਸਤਾਿਵਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਉਿਚਤਤਾ, FAPE ਦੀ
ਿਵਵਸਥਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ  

ਿਵਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਤੀਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਅਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਪਭਾਵਸ਼ਾਲੀ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਮ ਿਸਰ ਿਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਗਾ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਵਾਦ ਦੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇ  

ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹ  ਕਰਦਾ; ਉਹ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਉਿਚਤ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਸਬੂਤ ਵਜ ਨਹ  ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਜੇਕਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤਾ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਚੋਲਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ  ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸ  ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਿਵਚੋਲਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜ ਨਹ  ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ  ਤੁਸ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਿਵਚ ੋਲਗੀਿਵਚ ੋਲਗੀ  ਕਦਕਦ ਉਪਲਬਧਉਪਲਬਧ ਹੈਹੈ? 

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇਸਮਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਤੁਸ  ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ, ਉਸੇ ਸਮ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ  ਤੁਸ  ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੋਵ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ
ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ  

ਮਮ  ਿਵਚ ੋਲਗੀਿਵਚ ੋਲਗੀ  ਦੀਦੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਿਕਵਿਕਵ  ਕਰਾਂਕਰਾਂ? 
ਿਸਰਫ਼ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਪਿਕਿਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਫਾਰਮ ਜੋ ਿਫਰ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਰਾਹ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.in.gov/doe/students/special-education/dispute-resolution/. 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ I-CHAMP: 
https://ichamp.doe.in.gov 
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ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਨਯਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ

ਿਵਚ ੋਲ ੇਿਵਚ ੋਲ ੇ ਦੀਦੀ  ਚੋਣਚ ੋਣ ਿਕਵਿਕਵ  ਕੀਤੀਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀਜਾਂਦੀ  ਹੈਹੈ ਅਤੇਅਤ ੇ ਕੀਕੀ  ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਿਵਚ ੋਲ ੇਿਵਚ ੋਲ ੇ ਲਈਲਈ ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾਕਰਨਾ  ਪਦਾਪਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ, ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ  ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 

IDOE (ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ), ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਚੋਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੈ
ਿਵਚੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਹੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਸਿਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ  

ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਸਖਲਾਈ ਕਦਰ,
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪੇਰਟ ਿਰਸੋਰਸ ਸਟਰ, ਜਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਤ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ  ਿਧਆਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਨਹ  ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ  ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਿਜਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਕਾਇਆਬਕਾਇਆ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ, ਅਦਾਲਤੀਅਦਾਲਤੀ  ਕਾਰਵਾਈਆਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਵਕੀਲਾਂਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂਫੀਸਾ ਂ 

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪਸਤਾਿਵਤ
ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਉਿਚਤਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IHO ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਇੱਕ FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ  

ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਿਮਤੀ ਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਥਤ
ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ  ਇਹ ਦੋ-ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਤ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਢੁਕਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ ਹੈ  ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਮਾਪੇ, ਸਕੂਲ, ਜਾਂ IDOE ਿਕਸੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਜਦ ਤੁਸ  ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

ਮਮ  ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਦੀਦੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਿਕਵਿਕਵ  ਕਰਾਂਕਰਾਂ? 

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ, ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ (ਜਾਂ ਬੇਘਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ);
ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜ ਿਰਹਾ ਹੈ;
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੇਤ

ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਤੇ
ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਤੱਥ; ਅਤੇ

ਉਸ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਪਸਤਾਿਵਤ ਹੱਲ

ਬੇਨਤੀ ਉਸੇ ਸਮ ਜਨਤਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਜ਼ਲੇ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਤ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.in.gov/doe/students/special-education/dispute-resolution/. 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I-CHAMP 
https://ichamp.doe.in.gov 

ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਵੱਲਵੱਲ  ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਲਈਲਈ ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਭੇਜਣਭੇਜਣ ਤਤ  ਬਾਅਦਬਾਅਦ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਇੱਕ IHO ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਨਹ  ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੇਨਤੀ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ  ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਖਾਸ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
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ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਲਈਲਈ ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਪਾਪਤਪਾਪਤ  ਹੋਣਹੋਣ 'ਤੇਤ ੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਨੂੰਨੂੰ ਕੀਕੀ  ਕਾਰਵਾਈਆਂਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨਹਨ? 

ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ written response ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਚਤ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਪਦਾਨ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕ  ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ;
ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ;
ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਰਪੋਰਟ;
ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਪਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ; ਅਤੇ
ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ  ਕਰਦੀ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ
ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਿਫਰ IHO ਕੋਲ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਹਨ
ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ  ਜੇਕਰ IHO ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਇਹ ਪਛਾਣ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਕਵ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ  ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇਕਰ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹ  ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ
ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੌਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  

ਮਤਾਮਤਾ  ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦੀਹੁੰਦੀ  ਹੈਹੈ, ਕੌਣਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰਹਾਜ਼ਰ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ ਅਤੇਅਤ ੇ ਕੀਕੀ  ਹੁੰਦਾਹੁੰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ "ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ" ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ
ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ CCC ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਕਿਥਤ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ  ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ
ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਨਹ  ਿਲਆ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ  ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ  ਤੁਸ  ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹ ) ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਕੀਕੀ  ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਣਾਹੋਣਾ  ਪਵੇਗਾਪਵੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਦੋਵ ਿਵਚੋਲਗੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ  ਜੇਕਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਿਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੀਿਟੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ  ਜੇਕਰ,
ਿਨਯਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ  ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ IHO ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ  

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਯਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  IHO ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਉਦਉਦ ਕੀਕੀ  ਜੇਜ ੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਮਮ  ਇੱਕਇੱਕ  ਸਮਝੌਤ ੇਸਮਝੌਤ ੇ 'ਤੇਤ ੇ ਆ ਦੇਆ ਦੇ ਹਾਂਹਾ ਂ ਅਤੇਅਤ ੇ ਉਹਨਾਂਉਹਨਾਂ ਮੁੱਿਦਆਂਮੁੱਿਦਆਂ ਨੂੰਨੂੰ ਹੱਲਹੱਲ  ਕਰਦੇਕਰਦੇ ਹਾਂਹਾ ਂ ਜੋਜ ੋ ਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਮੇਰੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਦੀਦੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਦਾਦਾ  ਿਵਸ਼ਾਿਵਸ਼ਾ  ਹਨਹਨ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਆ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਦੋਵ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਿਡੰਗ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਿਚਤ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ  ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਸ  ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਲਈ 3 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਜੇਜ ੇ ਅਸਅਸ  ਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨਰੈਜ਼ ੋਲ ੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗਮੀਿਟੰਗ ਨੂੰਨੂੰ ਛੱਡਛੱਡ  ਿਦੰਦੇਿਦੰਦੇ ਹਾਂਹਾ ਂ ਜਾਂਜਾ ਂ ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਅਸਅਸ  ਸਮਝੌਤ ੇਸਮਝੌਤ ੇ 'ਤੇਤ ੇ ਨਹਨਹ  ਪਹੁੰਚਦੇਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੋਵ ੇਗਾਹੋਵ ੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ
ਤ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ  ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਇਸ ਸਮ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  
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ਕੀਕੀ  ਮਮ  ਸਾਰੀਆਂਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਕਰਨ ਲਈਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤਿਨਰਧਾਿਰਤ  ਕੀਤ ੇਕੀਤ ੇ ਜਾਣਜਾਣ ਤਤ  ਬਾਅਦਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਲਈਲਈ ਆਪਣੀਆਪਣੀ  ਬੇਨਤੀਬੇਨਤੀ  ਨੂੰਨੂੰ ਬਦਲਬਦਲ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਜਾਂਜਾ ਂ ਮੁੱਦੇਮੁੱਦੇ ਜੋੜਜ ੋੜ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ
ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ:

ਸਕੂਲ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਮੱੁਿਦਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਨਪਟਾਰਾ ਮੀਿਟੰਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ
IHO ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਿਪਛਲੇ 5 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੱੁਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ. 

ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਕਦਕਦ ਅਤੇਅਤ ੇ ਿਕ ੱਥੇਿਕ ੱਥੇ ਹੋਵ ੇਗੀਹੋਵ ੇਗੀ? 

ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, IHO ਪੀ-ਹੇਅਿਰੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ  ਪੀ-ਹੇਅਿਰੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸ  ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ  ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ  IHO ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮ
ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤੀ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇਗਾ  

ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਕੌਣਕੌਣ ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਇੱਕ IHO ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ IHOs ਵਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ
ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ IHOs ਵਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, IDOE ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱਤ ਨਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ  ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ  ਹਰੇਕ IHO ਨੰੂ ਅਨੁਛੇਦ 7 ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  

ਕੀਕੀ  ਮਮ  ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ ਨਵਨਵ  ਜਾਂਜਾ ਂ ਵਾਧੂਵਾਧੂ ਮੁੱਦੇਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਠਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ /ਸਕਦੀਸਕਦੀ  ਹਾਂਹਾ ਂ? 

ਤੁਸ  ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ  ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ  

ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਅਤੇਅਤ ੇ ਸਕੂਲਸਕੂਲ  ਦੇਦੇ ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ  ਕੀਕੀ  ਹਨਹਨ? 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਟਾਕਰਾ ਕਰੋ, ਿਜਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ;
ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ ਿਜਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ;
ਗਵਾਹਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ;
ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;
ਆਚਰਣ ਖੋਜ;
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਤੀਿਲਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ; ਅਤੇ
ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਿਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ:

ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ (ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ) ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ;
ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਿਲਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ;
ਵਾਜਬ ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਾਪਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਪਬਲ ਹੋ; ਅਤੇ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਤੀਿਲਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰੋ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੱਥਾਂ, ਿਸੱਿਟਆਂ, ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਤ ਿਬਨਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ
ਿਰਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸਤਾਿਵਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ  

ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ  ਸੁਣਵਾਈ
ਿਵੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦੁਆਰਾ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਮ ਿਸਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ IHO ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹ  ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ IHO ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  
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IHO ਕੋਲਕੋਲ  ਿਕਹੜਾਿਕਹੜਾ  ਅਿਧਕਾਰਅਿਧਕਾਰ  ਜਾਂਜਾ ਂ ਿਵਵੇਕਿਵਵੇਕ  ਹੈਹੈ? 

IHO ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਬ-ਪੋਇਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ;
ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ;
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ;
ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਸਮ ਿਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ;
ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ IAES ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਓ; ਅਤੇ
ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤੇ ਿਨਯਮ (ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ)

IHO ਫੈਸਲਾਫੈਸਲਾ  ਿਕਵਿਕਵ  ਲਦਾਲਦਾ  ਹੈਹੈ? 

IHO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ FAPE ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ
ਕਿਥਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ IHO ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ FAPE ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਪਤ ਨਹ  ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੰੂ
ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ:

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ FAPE ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ,
2. FAPE ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਿਕਆ, ਜਾਂ
3. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਲਾਭਾਂ ਤ ਵਾਂਝਾ ਰੱਿਖਆ

ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ, IHO ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ IHO ਦੇਦੇ ਿਲਖਤੀਿਲਖਤੀ  ਫੈਸਲੇਫੈਸਲੇ ਦੀਦੀ  ਕਾਪੀਕਾਪੀ  ਕਦਕਦ ਿਮਲੇਗੀਿਮਲੇਗੀ? 

ਸੁਣਵਾਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (1) ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ
ਮੀਿਟੰਗ ਨੰੂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ, ਜਾਂ (2) ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤ ਬਾਅਦ 30ਵ ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ  ਜੇ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਵਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ IHO ਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ
IDOE ਦੇ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ IHO ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਨਹ  ਤਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਡਾਕ
ਰਾਹ  ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ 45 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ IHO ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ  IHO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹ  ਕਰਦੇ  

ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਲਈਲਈ ਕੌਣਕੌਣ ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾਕਰਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਸਕੂਲ IHO ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਿਰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ  ਤੁਸ  ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਆਿਦ) ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ  

ਜੇਜ ੇ ਮਮ  IHO ਦੇਦੇ ਿਲਖਤੀਿਲਖਤੀ  ਫੈਸਲੇਫੈਸਲੇ ਨਾਲਨਾਲ  ਅਸਿਹਮਤਅਸਿਹਮਤ  ਹਾਂਹਾ ਂ ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਹੋਵ ੇਗਾਹੋਵ ੇਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  IHO ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਿਨਆਂਇਕ ਸਮੀਿਖਆ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰੂ IHO ਤ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  

ਬਕਾਇਆਬਕਾਇਆ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇਅਤ ੇ ਅਪੀਲਾਂਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰਨੂੰ ਤੇਜ਼ਤ ੇਜ਼  ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਿਗਆਿਗਆ  

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 20
ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  IHO ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਤ ਬਾਅਦ 10 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ  

20 



ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਜਦ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਸ ਿਨਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪਗਟਾਵਾ ਨਹ  ਹੈ;
ਜਦ ਤੁਸ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮਟ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੰੁਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ
ਜਦ ਸਕੂਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ (ਹਟਾਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਪਲੇਸਮਟ) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਸੁਣਵਾਈ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੇ 7 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਚੋਲਗੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ  ਿਨਯਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ  

ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 15 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ  IHO ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਮਾਂ
ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀਕੀ  IHO ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਬੱਚ ੇਬੱਚ ੇ ਦੀਦੀ  ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਨੂੰਨੂੰ IAES ਿਵ ੱਚਿਵ ੱਚ  ਬਦਲਬਦਲ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ ਜੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਉਸਨੂੰਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਆਪਆਪ ਨੂੰਨੂੰ ਜਾਂਜਾ ਂ ਦੂਿਜਆਂਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾਦਾ  ਖਤਰਾਖਤਰਾ  ਹੈਹੈ? 

ਹਾਂ  ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ IHO ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪਲੇਸਮਟ ਨੰੂ 45 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ IAES ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਿਦਨ

ਜ ੇਕਰਜ ੇਕਰ  ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਕੋਲਕੋਲ  ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ, ਅਪੀਲਅਪੀਲ  ਜਾਂਜਾ ਂ ਅਦਾਲਤੀਅਦਾਲਤੀ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ ਕੋਈਕੋਈ ਵਕੀਲਵਕੀਲ  ਹੈਹੈ, ਤਾਂਤਾ ਂ ਕੀਕੀ  ਮੈਨੂੰਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇਮੇਰ ੇ ਵਕੀਲਵਕੀਲ  ਦੀਆਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂਫੀਸਾ ਂ ਲਈਲਈ ਸਕੂਲਸਕੂਲ
ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾ  ਭੁਗਤਾਨਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾਕੀਤਾ  ਜਾਜਾ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹੈ? 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਟਾਰਨੀ ਿਕਸੇ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਸਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ), ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਜਬ
ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਆਖਰਕਾਰ ਿਜੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ  ਤੁਸ  ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਪਚਿਲਤ ਿਧਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ  ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਬਲ ਹੈ  ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹ  ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  

ਸਕੂਲ ਜਾਂ IDOE ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ IDOE ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਫਜ਼ੂਲ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਤ ਿਬਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਬੁਿਨਆਦ ਤ ਿਬਨਾਂ ਸੀ  ਸਕੂਲ ਜਾਂ IDOE ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਪਣੀ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ  

ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤ ਬਾਅਦ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਪਚਿਲਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ  IDEA ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਗੁਣਕ ਨਹ  ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਅਦਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹ  ਅਵਾਰਡ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ:

ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮ ਿਸਰ ਿਲਖਤੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇਕਰ:
ਜੋ ਰਾਹਤ ਤੁਸ  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ  ਹੈ (ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸ  ਉਸ ਬੰਦੋਬਸਤ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹ  ਸੀ), ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਸਵਲ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮ 68 ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ, ਿਕਸੇ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ,
ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ 10 ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਿਟੰਗ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਿਨਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਮੀਿਟੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ;
ਇੱਕ ਿਵਚੋਲਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਜਾਂ
ਰੈਜ਼ੋਿਲਊਸ਼ਨ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:

ਤੁਸ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ;
ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰ, ਵੱਕਾਰ, ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਪਚਿਲਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਤ ਵੱਧ ਹਨ;
ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ; ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸ  ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪਿਕਿਰਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਾਨ ਨਹ  ਕੀਤੀ

ਅਦਾਲਤ ਅਟਾਰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ (ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, IDOE) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ
ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਨੰੂ ਅਣਉਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  20 USC 1415. 
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ਅਪੀਲਅਪੀਲ  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ  IHO ਦੇ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਿਸਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਿਨਆਂਇਕ ਸਮੀਿਖਆ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰੂ IHO ਤ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 30 ਕੈਲੰਡਰ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਉਿਚਤਉਿਚਤ  ਪਿਕਿਰਆਪਿਕਿਰਆ  ਦੀਦੀ  ਕਾਰਵਾਈਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਦੀਦੀ  ਪਲੇਸਮਟਪਲੇਸਮਟ  ਅਤੇਅਤ ੇ ਸਿਥਤੀਸਿਥਤੀ  (ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ, ਅਪੀਲਅਪੀਲ , ਿਨਆਂਇਕਿਨਆਂਇਕ  ਸਮੀਿਖਆਸਮੀਿਖਆ) 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੇਸਮਟ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਸਮਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ
ਹੰੁਦੇ  ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਆਮ ਿਨਯਮ ਦੇ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਿਜਹੀ ਪਲੇਸਮਟ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ IAES ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਿਹਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ IHO ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ 45 ਸਕੂਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ
IAES ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਸਮਟ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਨਹ  ਹੰੁਦੇ
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Indiana Department of Education
Office of Special Education
Indiana Government Center North 9th Floor,
100 N. Senate Ave.,
Indianapolis, IN 46204
doe.in.gov/specialed
Telephone: 317-232-0570
Fax: 317-232-0589
Toll-free: 1-877-851-4106

Disability Legal Services of Indiana, Inc.
5954 North College Avenue
Indianapolis, IN 46220
www.disabilitylegalservicesindiana.org
Telephone: 317/426-7733

About Special Kids (ASK)
7172 Graham Road, STE 100
Indianapolis, IN 46250
www.aboutspecialkids.org
Telephone: 317-257-8683
Fax: 317-251-7488
Toll-free: 1-800-964-4746 (Voice)
Toll-free: 1-800-831-1131 (TTY)

Indiana Disability Rights
4755 Kingsway Dr, Suite 100
Indianapolis, IN 46205
www.in.gov/idr
Telephone: 317-722-5555
Fax: 317-722-5564
Toll-free: 1-800-622-4845 (Voice)
Toll-free: 1-800-838-1131 (TTY)

The Arc of Indiana
143 W. Market Street
Suite 200
Indianapolis, IN 46204
www.arcind.org
Telephone: 317-977-2375
Fax: 317-977-2385
Toll-free: 1-800-382-9100

IN*SOURCE (Indiana Resource Center for Families with
Special Needs)
701 N. Niles Ave, Suite 110
South Bend, IN 46117
www.insource.org
Telephone: 574-234-7101
Fax: 574-234-7279
Toll-free 1-800-332-4433

Joseph Maley Foundation
7128 Lakeview Prkwy W Dr
Indianapolis, IN 46268
www.josephmaley.org
Telephone: 317-432-6657

ਸਰੋਤਸਰੋਤ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸ  ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
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