
 
 

  
 

 
 

 

नू्य ह्याम्पशायर 

विशेष वशक्षा 

प्रवियात्मक सुरक्षा उपाय हस्तपुस्तस्तका 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

 

अवप्रल २०१८ 
 

 

 

विकासकर्ाा 

NH विक्षा विभाग, अवभभािक सूचना केन्द्रको सहकार्ामा वििेष विक्षा विभाग, 

 

र्ो हस्तपुस्तस्तका असक्षमर्ा भएका व्यस्तिहरूको विक्षा ऐन २००४ र असक्षम बालबावलकाहरुका 

विक्षाको वनस्ति माचा २६, २०१७ बाट प्रभािकारी भएको NH को वनर्महरुमा आधाररर् छ । 
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सू्कल विक्षा विभागको NH संघ र NH सू्कल प्रिासक संघ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

पररचय 

 

बावलबावलकाहरु अझ बढी सफल हुने सम्भािना हुन्छ जब अवभभािक र विक्षा वसकाउने व्यस्तिहरु एकजुट भएर असक्षम 

बालबावलकाहरुको िैवक्षक लक्ष्यहरु हावसल गना र हााँवसल गना सहकार्ा गर्ाछन् । संघीर् र राज्य कानूनले अवभभािकहरुलाई 

वर्नीहरुका आफ्ना नानीहरुको वििेष िैवक्षक आिश्यकर्ाको बारेमा र्ोजना बनाउन र वनर्ार् वलने जस्ता कुरामा संलग्न हुने 

थुपै्र अिसर उपलब्ध गराउाँछ ।  

 

र्ो हस्तपुस्तस्तका अवभभािक, असक्षमर्ा भएका िर्स्क विद्याथी, विक्षक र अन्यहरुलाई वििेष विक्षाको प्रविर्ामा 

अवभभािक/छोराछोरीहरुको अवधकारको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन विकास गररएको हो । र्ो अवधकारलाई 

“प्रविर्ात्मक सुरक्षा उपार्हरु”भवनन्छ । अवभभािकहरु IEP टोलीका अवभन्न सर्स्यहरु हुन् । IEP टोली भनेको त्यो समूह हो 

जसले बालबावलकाहरुको वििेष िैवक्षक आिश्यकर्ा र सेिाहरुको बारेमा महत्वपूर्ा वनर्ार् गर्ाछ । अवभभािकहरु IEP 

टोलीका पूर्ाकालीन सर्स्यहरु हुन् ।   

 

IEP टोलीले बच्चाको मूल्याङ्कन, र्ोग्यर्ा, िैर्स्तिक विक्षा कार्ािम (IEP) र िैवक्षक स्थान वनर्ोजन जस्ता कुराहरुको वनधाारर् 

गछा  । टोलीको औपचाररक  नाम IEP भएपवन र्सको विर्ाकलाप र सम्बोधन गररने कार्ाको आधारमा र्सलाई अन्य नामले 

पवन पवहचान गना सवकन्छ । र्पाई IEP को महत्वपूर्ा सर्स्य हुनुहुन्छ; र्पाईको आिाज र्समा समािेि हुनु आिश्यक छ । 

वििेष विक्षा प्रविर्ाले अवभभािकहरुलाई आफ्नो बच्चाहरुको बारेमा उनीहरुको ज्ञान र सीपलाई अन्य बच्चाको टोलीसाँग 

बााँड्नको लावग अिसर प्रर्ान गर्ाछ । अवभभािहरुलाई वििेष विक्षा प्रविर्ामा सहभागी हुन र सू्कल र अवभभािकहरुका 

बीचमा आफ्ना बच्चाहरुको र्फा बाट सञ्चारको प्रिधान गनाको वनस्ति  कानून स्थावपर् गररएको हो । वििेष विक्षा प्रविर्ा र्ब 

प्रभािकारी हुन्छ जब आमाबाबा र सू्कलका कमाचारीहरुलाई सही र्ररकाले सूवचर् गररन्छ र एकैसाथ वमलेर काम गना सक्षम 

हुन्छन् । 
 

सािाजवनक खचामा वनिःिुल्क उवचर् विक्षा (FAPE) को पूर्ा पहुाँचको लावग अवभभािकहरु र वििेष विक्षा प्रविर्ामा संलग्न 

अन्य व्यस्तिले आफ्ना अवधकार बुझ्न र सीमाहरुको कानून र अन्य प्रवर्बन्धहरुमा सचेर् हुनु वििेष रुपमा महत्त्वपूर्ा हुन्छ । 
 

असक्षम व्यस्ति विक्षा ऐन (IDEA 2004) ले सू्कल विभागहरुलाई प्रविर्ात्मक सुरक्षा उपार्हरु (अवभभािकको अवधकार) को 

प्रवर्वलवप सू्कल िषाको एकपटक मात्र उपलब्ध गराउन आिश्यक गराउाँछ । र्पाईंलाई प्रवर्वलवप वर्इनुपने बेलामा थप समर् 

हुनेछ: (१) प्रारस्तम्भक वसफाररस भएमा िा मूल्याङ्कनको वनस्ति अवभभािकको अनुरोधमा; (२) सू्कल िषाको पवहलो राज्य उजुरी 

अथिा पवहलो उवचर् प्रविर्ाको उजुरीको प्रास्तिमा; ३) स्थान पररिर्ान गराउने अनुिासनात्मक कार्ा गनाको लावग वनर्ार् गर्ाा र 

(४) अवभभािकको अनुरोधमा ।  

विर्रक: (र्हााँ LEA को नाम र ठेगाना) 
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कृपर्ा ध्यान वर्नुहोस् र्स हस्तपुस्तस्तकाले असक्षम व्यस्ति विक्षा ऐन 2004 (IDEA 2004) को आिश्यकर्ालाई 

पूरा गरै् अवभभािकहरुलाई उनीहरुको हकमा रहेको प्रविर्ात्मक सुरक्षाको वलस्तखर् कागजार्हरु उपलब्ध र् 

गराइन्छ र्र र्समा संघीर् र राज्य वबिेष विक्षा कानून र वनर्महरुको समू्पर्ा कुराहरु समािेि भएका छैनन् ।  
 

प्रविर्ात्मक सुरक्षा हस्तपुस्तस्तकाको बारेमा NH विक्षा विभागको र्स िेबसाइटमा पाउन सवकन्छ: 

https://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/proceduralsafeguards.htm 
  

असक्षमर्ा भएका बालबावलकाहरुको विक्षाको NH वनर्महरुको पूर्ा जानकारीहरु NH को विक्षा विभागको 

िेबसाइटमा फेला पाना सवकन्छ : 
  

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/newly_adopted_nh_rules.pdf  

असक्षम बालबावलकाहरुको विक्षाको NH वनर्महरुको बारेमा वनिःिुल्क प्रवर्वलवप वकर्ाब (NH वनर्महरु) प्राि 

गना विक्षा विभागलाई (६०३) २७१–३७४१ मा फोन गनुाहोस् ।     

https://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/proceduralsafeguards.htm
http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/newly_adopted_nh_rules.pdf
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NH विशेष वशक्षा प्रवियाको संवक्षप्त वििरण 
 

यसको अविप्राय िनेको िपाईलंाई नू्य ह्याम्प्शायर प्रवियात्मक सुरक्षा पढ्दा विशेष वशक्षा प्रवियाको बारेमा संवक्षप्त 

सारांश वदई यसलाई सन्दिवको रुपमा प्रयोग गनुव हो । विशेष वशक्षाको बारेमा िपाईकंो विसृ्ति जानकारीको विकासमा 

मद्दि गनवको लावग थप श्रोिहरु उपलब्ध िन् ।   
 

वििेष विक्षा प्रविर्ामा वििेष चरर्हरु समािेि छन् जसमा प्रते्यकको आ–आफ्नै आिश्यकर्ाहरु छन् । वििेष विक्षा 

प्रविर्ाका सबै चरर्मा र्पाईं र सू्कल विभागलाई साँगै वमलेर कार्ा गने प्रविर्ाहरु समािेि गररएका छन् । वििेष विक्षा 

प्रविर्ाको िम वनम्न अनुसारका छन्: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट: र्ी मधे्य केही आिश्यक बैठकहरु संरु्ि रुपमा हुन सक्छन्।  

 

वििेष विक्षा प्रविर्ा IEP र स्थान वनर्ोजनको िावषाक समीक्षा समािेि हुन्छ, जुन औपचाररक र अनौपचाररक मूल्याङ्कन र 

हालको IEP का लक्ष्य र्था उदे्धश्यहरुको अिलोकन र प्रगवर् जस्ता जानकारीमा आधाररर् हुन्छ । 

 
 

पवहचान /बच्चा फेला पाने 
NH वनर्महरु – Ed 1105 

 
 

सन्दिव 
NH वनर्महरु- Ed 1106 

 
 

मूल्याङ्कन 
NH वनर्महरु- Ed 1107 

 
 

योग्यिा वनिावरण 
NH वनर्महरु- Ed 1108 

 

 
IEP को विकास र स्वीकृवि 
NH वनर्महरु – Ed 1109 

 
स्थान वनयोजन 

NH वनर्महरु- Ed 1111 
 

IEP हरुको अनुगमन र बावषवक समीक्षा 
NH वनर्महरु- Ed 1109.06 
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पवहचान/बच्चा फेला पाने  कसैले पवन बच्चामा असक्षमर्ा भएको र वििेष विक्षाको अिश्यकर्ा परेको लागेमा त्यस बच्चालाई 

वसफररस गना सक्छन् । र्सैगरी, सबै र्ोग्य बच्चाहरु फेला परेको, पवहचान भएको र सेिाको आिश्यकर्ा भएको पक्का गनाको 

लावग वििेष विक्षा प्रविर्ा प्रर्ोग गरेका सबै सू्कल विभागहरुले िंका लागेका सबै बच्चाहरु जो २.५ िषा रे्स्तख मावथ र्र २१ 

िषाभन्दा कम छन्, वर्नीहरुलाई फेला पाने, पवहचान गने र मूल्याङ्कन गने काम गछा  । 
 

वसफाररस र वसफाररसको िारेजी  जब र्पाई, विक्षक िा अन्य व्यस्तिलाई बच्चालाई असक्षमर्ा भएको िा वििेष विक्षाको 

आिश्यकर्ा भएको िंका लागेमा, सू्कल विभाग मा वसफाररस गना सवकन्छ । बच्चाको विक्षकका साथै र्पाई बाहेक अन्य 

कसैबाट वसफाररस आएको भएमा, वसफाररस गररएको छ भनी र्पाईलाई रु्रुनै्त वलस्तखर् रुपमा नै सूवचर् गररन्छ । वसफावसको 

खारेजी बैठक जसमा र्पाईलाई वनमन्त्रर् गररनेछ, त्यो वसफाररस प्राि भएको १५ कार्ाालर् वर्नहरु वभत्र आर्ोजना भएको 

हुनुपर्ाछ । र्ो बैठक (सबै IEP टोली बैठकहरु जसै्त) र्पाईं र सू्कल बीचको आपसमा सहमवर् भएको वमवर्, समर् र स्थानम 

गररेएको हुनुपछा  । IEP टोली र्पाईंको बच्चामा असक्षमर्ा छ र उसलाई वििेष विक्षा िा वििेष विक्षा सम्बन्धी सेिाहरु 

आिश्यक पछा  भने्न कुरको कुनै संकेर् नभएमा र र्ो समर्मा सु्कलले र्पाईको बच्चाको आिश्यकर्ाहरुलाई वनर्वमर् िैवक्षक 

सेिाहरुद्वारा पवन पुरा गना सक्छ भने्न कुराको वनर्ार् वलन सक्छ । अन्यथा, वर्नीहरुले बच्चामा असक्षमर्ा भएको हुनसक्छ भनी 

आिङ्का गने कारर् छ र उसको मूल्याङ्कन गररनुपछा  भनी वनधाारर् गना सके्नछन् । 
 

सु्कलले र्पाईलाई IEP टोलीको वनर्ार्को वलस्तखर् सूचना प्रर्ान गनुापछा  । र्ो सूचना र्स हारे्पुस्तकको पृष्ठ ६ मा व्याख्या 

गररएको “पूिा वलस्तखर् सूचना” हो । र्वर् IEP टोलीले अवर्ररि मूल्याङ्कनको आिश्यकर्ा छ भनी वनर्ार् गरेमा, र्पाईको बच्चा 

असक्षमर्ा भएको बच्चा हो र्ा होइन भवन वनधाारर् गनाका लावग कुनै पवन व्यस्तिगर् मूल्याङ्कन गना अवभभािकको मन्जुरी प्राि 

गने अनुरोध पवन पूिा वलस्तखर् सूचनाले समािेि गछा  ।  
 

मूल्याङ्कन जब र्पाईको बच्चालाई वििेष विक्षाको आिश्यकर्ा छ भनी ठावनन्छ, मूल्याङ्कनहरु िुरु गनुा भन्दा पवहले र्पाईको 

वलस्तखर् सहमवर्को आिश्यकर्ा पर्ाछ । र्पाईको सु्कल विभागले वनिःिुल्क रुपमा र्ावलम प्राि, कौिल, प्रमावर्र् र अनुपवर् 

प्राि भएका मूल्याङ्कनकर्ााहरुद्वारा मूल्याङ्कनको आर्ोजना गनेछ । सु्कल विभागले मूल्याङ्कनको लावग र्पाईको वलस्तखर् 

सहमवर् प्राि गरेपवछ, प्रारस्तम्भक मूल्याङ्कनहरु ६० पात्रो वर्न वभत्रमा पूरा गररएको हुनुपछा  । पुनमूाल्याङ्कनहरुका लावग, 

अवभभािकको सहमवर् प्राि भएको ६० वर्न वभत्र िा थप समर्को ३० वर्न वभत्र मूल्याङ्कन सवकएको हुनुपर्ाछ ।   
 

LEA ले प्रवर्िेर्नहरुको मूल्याङ्कन र आंकलन गने IEP टोली बैठकभन्दा किीमा ५ वर्न अगािै प्रते्यक मूल्याङ्कनकर्ााको 

मूल्याङ्कन र आंकलनको प्रवर्िेर्नहरु का प्रवर्वलवपहरु अवभभािकहरुलाई उपलब्ध गराउनुपछा  । अवभभािकहरु र LEA अन्य 

र्ररकामा सहमर् नहुाँर्ासम्म LEA ले अवभभािकहरुलाई संरु्ि राज्य पत्र माफा र् प्रवर्िेर्न(हरु) पठाएर प्रवर्िेर्न(हरु) 

उपलब्ध गराउाँछ । र्पाई सु्कल विभागले गरेको मूल्याङ्कनमा असहमर् हुनुहुन्छ भने र्पाईले कुनै खचा वबना व्यस्तिगर् 

मूल्याङ्कनको लावग सु्कल विभागलाई अनुरोध गना सकु्नहुन्छ ।  
 

मूल्याङ्कन पूरा भएपवछ, र्पाईलाई वलस्तखर् सारांि वर्इनेछ ।    
 

योग्यिाको वनिावरण र असक्षमिाको िगव मूल्याङ्कनहरु पूरा भएपवछ, र्पाईंको बच्चा वििेष विक्षाको लावग र्ोग्य छ िा छैन 

भनी वनधाारर् गना IEP टोलीले प्राि जानकारीको प्रर्ोग गछा  । र्ोग्य हुनको लावग, र्पाईंको बच्चामा असक्षमर्ा हुनुपछा  र 

विक्षाबाट लाभ वलन वििेष विक्षा िा वििेष वििेष विक्षा र र्ससाँग सम्बस्तन्धर् सेिाहरु आिश्यक भएको हुनुपछा  । त्यसपवछ 

र्पाईको बच्चालाई NH वनर्महरु Ed 1102.01(t)  मा सूचीबद्ध गररएको विविष्ट असक्षमर्ाको प्रकारको एक िा बढी अनुसार 

पवहचान गररनेछ । वििेष विक्षाको लावग र्ोग्यर्ा वनधाारर् गना IEP टोली किीमा र्ीन िषामा एकपटक बैठक बसेको हुनुपछा  । 
 

IEP को विकास र्पाईको बच्चा वििेष विक्षाको लावग र्ोग्य भएको फेला पाररएको ३० वर्नवभत्रमा, र्पाईको बच्चाको लावग 

िैर्स्तिक विक्षा कार्ािम (IEP) विकास गनाका लावग IEP टोलीको बैठक बसे्नछ । र्पाई सहमर् भएर हस्ताक्षर नगर्ाासम्म 

प्रारस्तम्भक IEP प्रभािकारी हुाँरै्न । IEP टोलीले NH वनर्महरु Ed 1109.01 र 1109.03 मा सूचीबद्ध गररएका वििेष 

आिश्यकर्ाका र्त्वहरुलाई समािेि गर्छा  । 
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र्पाईको बच्चाले एकपटक IEP प्राि गरेपवछ, र्सलाई किीमा िावषाक रुपमा IEP टोलीद्वारा समीक्षा/संिोधन गररन्छ । 

र्पाईको बच्चा सु्कल िषाको सुरुमा रास्तखएको IEP मा सहमर् भएको हुनुपछा  । IEP टोली बैठक आर्ोजना हुनुभन्दा किीमा 

१० वर्न अगािै र्पाईलाई बैठकको बारेमा वलस्तखर् सूचना वर्न्छ । र्स सूचनामा बैठकको समर् र स्थान, उदे्धश्य र उपस्तस्थर् हुने 

सहभागीहरको सूची समािेि हुन्छ । आिश्यकर्ा अनुसार अवभभािक िा एजेन्सीहरुको वनर्ार्मा अन्य व्यस्तिहरु जससाँग 

बच्चाको बारेमा, सम्बस्तन्धर् सेिाहरुका कमाचारी, असक्षमर्ा भएको बच्चा बारेमा ज्ञान िा वििेष र्क्षर्ा छ उनीहरुलाई आमन्त्रर् 

गना सवकनेछ । र्सो गना आिश्यक नहुाँर्ा, अवभभािकले बैठकमा अन्य व्यस्ति िा मावनसहरुलाई आमन्त्रर् गनुाभएको छ भने 

अविम रुपमा सु्कलाई सूवचर् गनुा आमाबुिाको विनम्रर्ा हो । 
 

शैवक्षक स्थान वनयोजनको वनिावरण IEP लाई विकास गररएपवछ, क्ष्भ्ए टोलीले सबैभन्दा कम प्रवर्बन्ध िार्ािरर् (LRE) मा 

स्थान वनर्ोजनको वनधाारर् गना बैठक बस्छन्, जसमा र्पाईको बच्चाले उसको /उनको IEP मा बर्ान गररए अनुसारको वििेष 

विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु प्राि गना सक्छन् । 
 

कायावन्वयन र अनुगमन र्पाईको बच्चाको आिश्यकर्ा पूरा भएका छन् िा छैनन् भनी सुवनविर् गना अवभभािक, विक्षक र 

अनुगमनमा संलग्न अन्य व्यस्ति वनरन्तर रुपमा संलग्न हुन्छन् । र्पाईको बच्चाको प्रगवर्को बारेमा सरोकारहरु भएमा, कुनै 

अनािश्यक वढलाई वबना नै IEP टोलीको बैठक अनुरोध गना सवकन्छ । 
 

अवििािकको मन्जुरी 

असक्षमिा िएका बालिावलकाहरुको वशक्षाको वनस्ति नु्य हेम्प्शायर को वनयमहरु ~ Ed 1120.04 
 

सु्कल विभागले असक्षमर्ा भएको बच्चाको लावग वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु उपलब्ध गराइवर्नको वनस्ति वलस्तखर्मा 

अवभभािकको मन्जुरी माग गनुापछा , साथै वििेष पररस्तस्थवर् बाहेक, अन्य विर्ाकलापहरुको वनस्ति पवन जुन वििेष विक्षा 

प्रविर्ाका भागहरु हुन् l 
 

मन्जुरी को अथा: 

(क) र्पाईं मन्जुरीमा खोवजएको कुराहरुसंग सम्बस्तन्धर् विर्ाकलपहरुको सबै जानकारीहरु संग र्पाईंको मारृ् भाषा र 

संचारको अन्य माध्यमहरु बाट र्पाईंलाई पुर्ा रुपले सुवचर् गराइएको छ;  

(ख) र्पाईंको मन्जुरी खोवजएको विर्ाकलप र्पाईं पुरा गनुाहुनेछ भवन र्पाईं बुझ्नु हुन्छ र वलस्तखर्मा सहमर् हुनुहुन्छ, र र्ो 

मन्जुरीले विर्ाकलापको ब्याख्या गछा  र (र्वर् छ भने) वर् रेकडाहरुको सुची बनाउछ र को संग भवन जारर गछा ; र  

(ख) (१) मन्जुरी जनाउने कुरा से्ववक्षक छ र र्ो मन्जुरी कुनै पवन समर् रद्द गना सवकन्छ भवन र्पाईं बुझ्नु हुन्छ; 

(२) र्पाईंले मन्जुरी वर्ई सकु्न भए पवछ र त्यो रद्द गना भन्दा अवघ र्पाईंको मन्जुरी रद्द भएर्ापवन घटी सकेको 

कार्ालाई र्सले नकाना (अनडु) सकै्दन; 
 

वलस्तखर्मा जिाफ वर्नको लावग सू्कल विभागको अनुरोधको वमर्ी रे्स्तख र्पाईं संग १४ वर्न छ l र्वर् र्पाईं र सू्कल विभाग 

पारस्पररक रुपमा समर् लम्ब्याउने कुरामा सहमर् हुनुभर्ो भने र्ो १४ वर्नको समर् वसमा बढाउन सवकन्छ l  
 

अवभभािकको मन्जुरी वलस्तखर्मा हुनुपछा  र त्यो स्पष्ट "सुवचर्" गररएको हुनुपछा  जसमा, प्रस्ताि गररएको कुरा,  

सु्कलेले प्रस्ताि गरररहेको कार्ाहरुको के कस्ता पररर्ामहरु(फाइर्ा र बेफाइर्ा) छन, र IEP टोलीले वकन पररिर्ानहरुको 

प्रस्ताि गरररहेको छ जसको वनस्ति र्पाईंको मन्जुरी अनुरोध गररएको छ भने कुराहरु र्पाईंले बुझै्न पछा  l  
 

सु्कल वििागले िपाई ंबाट सूवचि, वलस्तिि मंजूरी यी कुराहरु िन्दा अवि प्राप्त गने पिव : 

➢ एउटा प्रारस्तम्भक मूल्यांकन संचालन गना भन्दा अवघ; 

➢ वििेष विक्षा र एउटा असक्षमर्ा भएको बच्चा संग समं्बवधर् सेिाहरुको प्रारस्तम्भक व्यिस्था भन्दा अवघ;  

➢ IEP को िावषाक निीकरर् र असक्षमर्ा भएको बच्चाको व्यिस्था भन्दा अवघ; 
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➢ असक्षमर्ाको िगीकरर् वनधाारर् ि पररिर्ान गना भन्दा अवघ; 

➢ वििेष विक्षा िा वििेष विक्षा र समं्बवधर् सेिाहरुको प्रकृवर् ि के्षत्र पररिर्ान गना भन्दा अवघ; 

➢ पुनिः मूल्याङ्कन सञ्चालन गना भन्दा अवघ;  

➢ 34 CFR 300. 154(d) अनुरूप सािाजवनक विमामा पहुाँच भन्दा अवघ; र  

➢ प्रते्यक पल्ट सु्कल विभागले वनजी विमाको पहुाँचको वनस्ति प्रस्ताि गना भन्दा अवघ l 
 

यी कुराहरुको वनस्ति पवन मञ्जुरी आिश्यकिा पिव : 

➢ पुनिःमूल्यांकनको वनस्ति समर् िृस्तद्ध l सबै पक्षहरुको वलस्तखर् मंजूरी पवछ, Ed 1107.01(d) ले ६० वर्नको समर् वसमा 

र्ोके अनुसार ३० वर्न नबढ़ने गरी एउटा वनविर् वर्नहरूको संख्या बढाउन सवकन्छ l  

➢ वििेष िर्ाहरु (Ed 1103.01(e)) अन्तगार् IEP टोलीका सर्स्यहरुलाई छूट छ l 
 

नोट: प्रारस्तिक मूल्याङ्कनको मञ्जुरीलाई  विशेष वशक्षा र समं्बविि सेिाहरुको प्रारस्तिक मञ्जुरी झै ैँ मान्न सवकैँ दैन ।  
 

वनम्न अिस्थाहरु िन्दा अिी सु्कल वििागले िपाईकंो मन्जुरी वलन आिश्यक िैन्: 

➢ र्पाईंको बच्चाको मूल्यांकन िा पुनिः मूल्यांकन को एउटा भागको रुपमा हालको डाटा पुनविाचार; िा  

➢ सबै बच्चाहरुको अवभभािकहरुको सहमवर् नभएसम्म, परीक्षा िा अन्य मूल्याङ्कन सञ्चालन गने कुरा, जून सबै 

बच्चाहरुलाई गराइन्छ l 
 

वििेष पररस्तस्थवर्: र्वर् सु्कल विभागले १४ वर्न वभत्र र्पाईंको वलस्तखर् मंजूरी प्राि गरेन भने र र्पाईंको मञ्जुरी प्राि गना र्सले 

उवचर् उपार्हरु गररसकेको कुरा रे्खाउन सक्छ त्यो अिस्थामा सु्कल विभागले वनम्न कुराहरु लागू गना सक्छ: 

➢ IEP को िावषाक निीकरर् र असक्षमर्ा भएको बच्चाको भनाा;  

➢ असक्षमर्ा िगीकरर्को वनधाारर् िा पररिर्ान; 

➢ वििेष विक्षा िा वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको प्रकृवर् ि के्षत्र पररिर्ान; 

➢ पुनिः मूल्याङ्कन सञ्चालन; 
 

"उवचर् उपार्हरु" मा वनम्न कुराहरु संलग्न गररएका हुन्छन: प्रर्ास गररएको टेवलफोन कलको रेकडाहरु र वर् कलहरुको 

नवर्जाहरु, र्पाईंलाई पठाइएको पत्राचार (प्रमावर्र् मेलहरु, रवसर् फकााउने अनुरोध) को प्रवर्हरु, र प्राि गररएका कुनै पवन 

प्रवर्विर्ाहरु, रिा र्पाईंको घर िा कार्ास्थलमा गररएको भेटघाटको विसृ्तर् रेकडा र त्यस भेटघाटको नवर्जाहरु ।   
 

DCYF को वनगरानीमा भएका कुनै पवन बालबावलकाहरु, र अवभभािकीर् अवधकार रद्द भएकाहरुका वनस्ति, राज्यले एउटा 

िैवक्षक प्रवर्वनवध वनरु्ि गना सक्छ । 
 

र्पाईंले मंजूरी स्वीकार गर्ाा, र्पाईंलाई मञ्जुरी मावगएको कुनै पवन पक्षको विर्ाकलापको विषर्मा प्रश्न सोध्नु महत्वपूर्ा छ l  
 

िपाईलें १४ वदन वित्रमा, िा सहमि िएको समय सीमा वभत्र र्पाईंले मञ्जुरी फाराम सू्कल वििागलाई बुझाई सकु्न जरुरी 

हुन्छ l सू्कल विभागले र्पाईंलाई मंजूरी फारम पठाएको वर्न रे्स्तखनै समर् वसमा िुरू हुन्छ l र्वर् मञ्जुरी फाराम र्पाईं कहााँ 

मेलको रुपमा आर्ो र र्पाईंले र्ो प्राि गर्ाा १४ वर्न वबवर् सकेको वथर्ो भने र्पाईंले र्ो स्वीकार गनुापछा  l यसको प्रवििया 

वदनु िपाईकंो वजमे्मिारी हो l   
 

सू्कलले र्पाईंको मंजूरी मागेको कुरालाई र्पाईंले चार र्ररकाले प्रवर्िर्ा जनाउन सकु्नहुन्छ l र्पाईंले चुनु्नभएको प्रते्यक 

प्रवर्िर्ाहरुको नर्ीजाहरु र्स प्रकार हुनसक्छन: 

१. र्पाईंले मञ्जुरी वर्नु भर्ो भने, प्रस्ताविर् पररिर्ानहरु लागू हुनेछन l  

२. र्वर् र्पाईंले र्ो मञ्जुरी इन्कार गनुाभर्ो भने, सु्कल विभागले प्रस्ताविर् पररिर्ानहरु लागू गना सकै्दन l र्पाईंको मंजूरी 

प्राि गना कोविस गना सू्कल विभाग संग केवह विकल्पहरु छन:  
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क. र्पाईको समस्याहरु छलफल गना सू्कल विभागले अको IEP टोली बैठक राख्न सक्छ; 

ख. सु्कल विभागले र्पाईंलाई सै्वस्तिक िैकस्तल्पक वििार् समाधान प्रविर्ामा सहभागी हुन आिह गना सक्छ, 

जस वभत्र सहमवर्मा पुग्नको लावग वचन्तन र्था र्टस्थ सभा जस्ता कुरा हुन्छन l  

ग. सू्कल वबभागलाई एउटा बााँकी रहेको सुनिाईको प्रविर्ाको अनुरोध गना एउटा वििेष प्रस्ताि राख्न 

आिश्यक हुन्छ l 

१. र्पाईंले मञ्जुरी इन्कार गनुा भएको खण्डमा िा प्रवर्विर्ा जनाउन चुकु्न भएको अिस्थामा सू्कल 

वबभागले र्सको मञ्जुरी अवधलेखन प्रर्ाली प्रर्ोग गनेछैन: 

• वििेष विक्षा र पवहलो पटक समं्बवधर् सेिाहरु उपलब्ध गराउन मंजूरीको एउटा अनुरोध 

गना; 

• र्वर् र्पाईंले आफ्नै खचामा र्पाईंको बच्चालाई एउटा वनजी सू्कलमा भनाा गराउनु भएको 

छ भने 

• र्वर् र्पाईंले RSA-193-A अंर्गार् र्पाईंको बच्चालाई होम सू्कल (गृह सु्कल) पढाउरै् 

हुनुहुन्छ भने l असक्षमर्ा भएका होम-सु्कल विधाथीहरुले, सु्कल विभागले असक्षमर्ा 

भएका सािाजवनक विद्धालर्का विद्याथीहरूलाई प्रर्ान गने िुल्क र उवचर् सािाजवनक 

विक्षाको अवधकार प्राि गना सकै्दनन l 
 

नोट:र्वर् र्पाईंले पवहलो पल्ट आफ्नो बच्चाको वनस्ति वििेष विक्षा र समं्बवधर् सेिाहरु प्राि गना इन्कार गनुाभर्ो भने सू्कल 

विभागले प्रर्ान गराउनु पने वनिुल्क उवचर् सािाजवनक विक्षा (FAPE) र्पाईंको बच्चालाई प्रर्ान गराउन बाध्य हुाँरै्न र 

र्पाईंको बच्चालाई वर् सेिाहरुको वनस्ति IEP बैठक गना िा IEP विकास गना बाध्य छैन l 

 

३. ED 1120.03 अन्तगार् र्स सूचना साँगै सस्तम्मवलर् कागजार्हरुमा हस्ताक्षर गरेर पठाई सके पवछ असक्षमर्ा भएका 

बालबावलकाहरुका अवभभािकहरु संग आफ्नो मंजूरी जनाउन, िा मंजूरी इन्कार गना, िा आंविक मंजूरी जनाउनको 

वनस्ति १४ वर्न पाउनु हुनेछ l 

क. LEA ले अवभभािकहरुको आंविक मञ्जुरी प्राि गरे पवछ वनम्न कुराहरु गनासक्छ: 

I. एउटा IEP टीम मीवटंगको लावग पारस्पररक रुपमा सहमर् हुने समर् र वमर्ी र्र् गना सक्छ; 

II. अवभभािकले अनुरोध गरेको खण्डमा, ED 1109.06(b) बमोवजम IEP टीमलाई IEP मा अनुरोध 

गररएको अनुसारको पररिर्ान र/िा थप गना भेला बोलाउन सक्छ, र्ल (3) मा भवनएको अिस्थामा 

बाहेक; र  

III. र्वर् अनुरोध गररएको पररिर्ानहरु र/िा IEP मा थप गने कुराहरु अवघल्लो IEP टीम मीवटंगमा नै 

समर्बोधन गररसवकएको कुरा वनधाारर् र्सले गर्ो भने र्सले IEP मीवटंग बोलाउन इन्कार 

गनासक्छ l त्यसको घटनामा, LEA ले ED 1109.06(b)(3) बमोवजम एउटा वलस्तखर् पूिा सूचना जारी 

गनेछ, जसले LEA ले वकन बैठक बोलाउन इन्कार गरेको हो सो को व्याख्या गना l 

ख. र्वर् अवभभािकले एक िा एकभन्दा बढ़ी प्रस्ताविर् सेिाहरु िा विर्ाकलापहरुमा मंजूरी वर्न इन्कार गर्ो 

भने, र/िा प्रारस्तम्भक प्रस्तािमा सेिाहरु िा विर्ाकलापहरुमा पररिर्ान अनुरोध गर्ो भने, अवभभािकहरुले 

इन्कार गरेका िा अनुरोध गएका क़ुराहरुको, वलस्तखर्मा वििरर् खुलाउनु पनेछ l 

४. पारस्पररक रुपमा भएको समर्ािवध बढाउने सहमवर् वभत्र िा १४ वर्न वभत्र र्वर् र्पाईंले सूवचर् गना सकु्नभएन भने 

सू्कल विभागले र्पाईंको मंजूरी प्राि गना उवचर् उपार्हरु गररसकेको कुरा प्रसु्तर् गना सक्छ र वनम्न कुराहरु सु्कल 

विभागले कार्ाान्वर्न गनासक्छ: 

क प्रारस्तम्भक मूल्याङ्कन सञ्चालन; सु्कलले िैकस्तल्पक वििार् समाधान (पेज १३-१४ र १८-२१) प्रविर्ाको प्रर्ोग 

गना सक्छ, िा सुनिाईको बााँकी प्रविर्ाको मांग गना सक्छ l  

ख. IEP को िावषाक समीक्षा र असक्षमर्ा भएको बच्चाको भनाा, साथै: 

I. असक्षमर्ाको िगीकरर् वनधाारर् गने िा पररिर्ान गने  

II. वििेष विक्षा िा वििेष विक्षा र समं्बवधर् सेिाहरुको प्रकृवर् िा र्ार्रा पररिर्ान गने; र  

III. पुनिः मूल्यांकन सञ्चालन गने  

• सु्कल विभागले आफ्नो प्रस्ताि लागू गनेछ  

IV. प्रते्यक पल्ट पस्तिक वनकार्ले वनजी बीमा प्राि गना प्रस्ताि गर्ाा  

• सू्कल विभागले थप कार्ाहरु बढाउने नसक्छ 
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ख. इन्कार भनेको सु्कल वबभाग प्रस्तािलाई पूर्ा िा आंविक मंजूरी नवर्नु हो साथै सबै विशेष वशक्षालाई रद्द 

गनुा जसै्त होइन l 

५. रद्द: यवद अवििािकले सबै विशेष वशक्षाको मंजूरीलाई, वलस्तखर्मा, रद्द गछा  भने सु्कल विभागले वनम्न कुराहरु गनुा 

पछा : 

क. सु्कल वबभागले बन्द गना गइरहेका समू्पर्ा िैवक्षक सेिा हरुको विषर्मा एउटा पूिा वलस्तखर् सूचना उपलब्ध 

गराउनै पछा  l  

ख. समू्पर्ा विशेष शैवक्षक सेिाहरु बन्द गनै पछा  l  

ग. सहमवर् प्राि गनाको वनस्ति मध्यस्थर्ा िा बााँकी प्रविर्ा प्रर्ालीको प्रर्ोग गनुा हुाँरै्न l  

घ. FAPE उपलब्ध गराउनु पने आिश्यकर्ालाई वनर्म उलं्लघन मावनने छैन l  

ङ. IEP वमवटंग बोलाउन आिश्यक छैन l जब र्पाईं वलस्तखर्मा मंजूरी रद्द गनुाहुन्छ, र्ब सु्कल विभाग समू्पर्ा 

विशेष शैवक्षक सेिाहरु प्रर्ान गना बार् बवजार् हुन्छ l  

च. सािाजवनक विमा पहुाँच गना मंजूरी वफर्ाा वलने विषर्मा कृपर्ा पररविष्ट A सम्बोधन गनुाहोस l 
  

 

पूिव वलस्तिि सूचना  
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नू्य ह्याम्पशायरको वनयमहरु ~Ed1120.03 

 

पररिर्ानका लावग वसफाररस गरेपवछ कुनै पवन िास्तविक पररिर्ान गनुाभन्दा अगावड र्पाईलाई वलस्तखर् रुपमा “पूिा वलस्तखर् 

सूचना”वर्नुपने हुन्छ । पूिा वलस्तखर् सूचना (WPN) मा समािेि भएका जानकारीहरु IEP टोलीको महत्वपूर्ा के र वकन जस्ता 

पररिर्ानका वसफाररिहरु छन् । र्वर् र्पाईले आफ्नो बच्चाको कार्ािममा पररिर्ाको वनस्ति अनुरोध गनुाभएको छ र्र IEP 

टोलीको वनर्ार् चााँवह पररिर्ानलाई अस्वीकार गने भर्ो भने अस्वीकारका कारर्हरु व्याख्या गना र्पाईलाई WPN वर्नुपछा      

   

र्पाईको सु्कल विभागले र्पाईलाई WPN वर्नुपछा , जब र्सलेिः  

➢  र्पाईको बच्चाको र्ोग्यर्ा/पवहचान, मूल्याङ्कन िा िैवक्षक स्थान अथिा वबिेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु (वनिःिुल्क 

उपरु्ि सािाजवनक विक्षा (FAPE) िुरु गने िा पररिर्ान गने प्रस्ताि गछा ; िा 

➢ बच्चाको र्ोग्यर्ा/पवहचान, मूल्याङ्कन िा िैवक्षक स्थान िा FAPE को प्रािधानलाई संचालन गना िा पररिर्ान गनाको लावग 

अस्वीकार गछा  ।   

WPN ले IEP टोलीले के पररिर्ानहरुका प्रस्ताि गरररहेको छ र र्ो पररिर्ान वकन प्रस्ताि गरररहेको छ भने्न बारेमा स्पष्ट बर्ाउाँछ । 

IEP टोलीले वसफाररस गररएका पररिर्ानहरु प्रस्ताि गनुाभन्दा १४ पात्रो वर्न अगावड र्पाईलाई वलस्तखर् रुपमा सूचना वर्नुपर्छा  ।  
  

पूिा वलस्तखर् सूचन (WPN) ले: 

➢ र्पाईको सु्कल विभागले प्रस्ताि गना िा अस्वीकार गना चाल्ने कर्मको व्याख्या गनुापछा ; 

➢ र्पाईंको सू्कल विभागले कर्म चाल्नको लावग वकन प्रस्ताि गरररहेको िा अस्वीकार गररहेको छ भनी व्याख्या गनुापछा ;  

➢ र्पाईको सु्कलले कार्ाको प्रस्ताि िा अस्वीकारको वनर्ार् वलन प्रर्ोग गरेको प्रते्यक मूल्याङ्कन प्रविर्ा, आंकलन, रेकडा िा 

प्रवर्िेर्नको व्याख्या गनुापछा ; 

➢ र्पाईलाई प्रविर्ात्मक सुरक्षा प्रािधान IDEA 2004 अनुसारले सुरक्षा प्राि गनुाभएको छ भने्न भनाईलाई समािेि गनुापछा ; 

➢ र्पाईको सु्कल विभागले प्रस्ताि गरररहेको िा अस्वीकार गररहरेको कार्ा मूल्याङ्कनको लावग प्रारस्तम्भक वसफाररस भएन भने 

र्पाईले प्रविmर्ात्मक सुरक्षाहरुको व्याख्या कसरी प्राि गनासकु्नहुन्छ र्पाईलाई भनु्नपछा ; 

➢ र्पाईलाई IDEA 2004 बुझ्न सहर्ोगको लावग सम्पका  गने स्रोर्हरु समािेि गनुापछा ; 

➢ र्पाईको बच्चाको िैर्स्तिक विक्षा कार्ािम (IEP) टोलीले विचार गने अन्य रोजाइहरु र र्ी रोजाइहरु अस्वीकार गररनुका 

कारर्हरु व्याख्या गनुापछा ; र  

➢ र्पाईको सु्कल विभागले कार्ा अवघ बढाउन प्रस्ताि गरेको िा इन्कार गरेको अन्य कारर्हरुको व्याख्या प्रर्ान गनुापछा  । 
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WPN साधारर् जनर्ाले बुझे्न भाषामा लेस्तखनु पछा ; अथाार् सवजलोसाँग बुझ्न र पढ्न सवकने । WPN मारृ्भाषामा िा 

अवभभािकले (स्पष्ट रुपमा सम्भि नभएसम्म) प्रर्ोग गने अन्य सञ्चारको माध्यमहरु (जसै्त साङे्कवर्क भाषा) उपलब्ध 

गराउनुपर्ाछ ।  

 

र्वर् अवभभािकको मारृ्भाषा िा अन्य सञ्चारको माध्यम वलस्तखर् भाषामा छैन भने, सु्कल विभागले त्यस सूचनालाई मौस्तखक 

अनुिार् गरेको िा अन्य सञ्चारको माध्यम पक्का रुपमा प्रर्ोग गरको हुनुपर्ाछ र्ावक अवभभािकले सूचनाको विषर्बसु्तलाई 

बुझेका हुन् र रु्िै अनुिार्मा वलस्तखर् प्रमार् भएको होस् ।    

 

स्विन्त्र शैवक्षक मूल्याङ्कनहरु          
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुका वशक्षाका लावग नू्य ह्याम्प्शायर वनयमहरु ~Ed 1107.03, 1120.07 

 

असक्षमर्ा भएको बच्चा (िा वििेष विक्षा प्रबन्धको लावग मूल्याङ्कन गररएको बच्चा) को अवभभािक भएको नार्ाले र्पाईसाँग 

आफ्नो बच्चाको स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कन प्राि गने अवधकार हुन्छ । 
 

स्विन्त्र शैवक्षक मूल्याङ्कन भनेको सु्कल विभागद्वारा वनरु्ि नगररएको र मूल्याङ्कन गना र्ोग्य व्यस्तिद्वारा संचावलर् मूल्याङ्कन हो । 
 

र्वर् र्पाई सु्कल विभागको मूल्याङकनसाँग असहमर् हुनुभर्ो भने सु्कल विभागले सािाजवनक खचामा स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कन 

उपलब्ध गराउन सक्छ । (औपचाररक िब्द “सािाजवनक खचामा” को अथा सु्कल विभागले मूल्याङ्कनको पूरा खचा वर्छा  र्ा 

मूल्याङ्कन वनिःिुल्क रुपमा अवभभािकलाई प्रर्ान गररन्छ भनी सुवनविर् गछा ) । सु्कल विभागले प्रते्यक पटक मूल्याङ्कनको 

आर्ोजना गर्ाा, जुनसाँग र्पाई असहमर् हुनुहुन्छ, सािाजवनक खचामा र्पाई केिल एउटा मात्र स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको 

लावग हकर्ार हुनुहुन्छ । र्वर्  र्पाईले स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको लावग अनुरोध गनुाभर्ो भने, सू्कल विभागले र्पाईलाई सु्कल 

विभागको मूल्याङ्कन प्रर्ी आपत्ती जनाउनुको कारर्बारे सोध्न सक्छ । र्रपवन, र्पाईंले व्याख्या गना आिश्यक छैन र र्सले 

स्वर्न्त्र मूल्याङ्कनको लावग भुिानीको बारेमा सु्कलको वनर्ार्मा कुनै पवन वढलाइ हुाँरै्न ।  
 

र्वर् र्पाईले सािाजवनक खचामा स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको लावग अनुरोध गनुाभर्ो भने, सु्कल विभागले अनािश्यक वढलाई 

नगररकन र्ा: 

➢ सािाजवनक खचामा स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कन प्रर्ान गना सहमवर् जनाउनुपछा ; र्ा  

➢ सू्कल विभागको मूल्याङकन उपरु्ि छ भवन रे्खाउन सुनुिाईको बााँकी प्रविर्ालाई िुरु गनुापछा  ।   
 

र्वर् र्पाईले स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको लावग अनुरोध गनुाभर्ो भने सु्कल विभागले र्पाईलाई वनम्न कुराहरुको बारेमा 

जानकारी गराउनुपछा : 

➢ स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कन कहााँ प्राि गना सवकन्छ भनेर; र   

➢ स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको लावग सु्कल विभागको लागूहुने मापर्ण्ड जसमा वनम्न कुराहरु समािेि छन्  

क) मूल्याङ्कनको स्थान; र  

ख) परीक्षकको र्ोग्यर्ाहरु (मूल्याङ्कन गने व्यस्ति) 

 

सु्कल विभागले प्रर्ोग सु्कल विभागको मूल्याङ्कन संचालन गर्ाा प्रर्ोग गरेका मापर्ण्ड जसै्त हुनुपर्ाछ । सु्कल विभागका स्थान र 

परीक्षकको र्ोग्यर्ाहरु बाहेक स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङकन प्राि गने आमाबुिासाँग सम्बस्तन्धर् अन्य कुनै प्रवर्बन्धहरु, अिस्थाहरु 

िा समर्रेखाहरु हुनसके्न छैन । र्ी प्रवर्बन्धहरु अवभभािकसाँग स्वर्न्त्र मूल्याङ्कनकर्ाालाई रोजै्न नवमल्ने गरर प्रवर्बन्ध गररएको 

हुनेछैन ।   

र्पाईसाँग आफ्नै खचामा स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कन प्राि गने अवधकार साँधै रहन्छ । र्पाईले अवभभािक–कोषबाट गनुाभएको 

स्वर्न्त्र मूल्याङ्कन IEP टोलीलाई प्रर्ान गरेर र्पाईको बच्चाको िैवक्षक आिश्यकर्ाको वनधाारर् गने कार्ामा मद्दर् पुर्ााउने 

अवधकार पवन र्पाईसाँग छ । र्पाईको अवभभािक–कोषबाट गराउनुभएको मूल्याङ्कनलाई IEP टोलीसाँग बााँड्नै पने भने्न 

अवनिार्ा गररएको छैन । र्रपवन सु्कल विभागले सुनुिाईको बााँकी प्रविर्ार्ाको भागको रुपमा अनुसन्धानको प्रविर्ाद्वारा 
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अवभभािक–कोषबाट भएको मूल्याङ्कनको नवर्जा थाहा पाउन सक्छ । मूल्याङनको लावग जसले वर्रेको भएपवन, र्पाईको 

बच्चाको लावग वनिःिुल्क उपरु्ि विक्षाको प्रािधानको बारेमा कुनै पवन वनर्ार्हरुमा मूल्याङ्कनले सू्कल विभागको मापर्ण्ड 

(मावथ व्याख्या गररएको) लाई मेल खार्ो भने, IEP टोलीले कुनै स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको पररर्ामहरुलाई ध्यानमा 

राख्नुपनेछ । कुनै पवन स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनका पररर्ामहरु सुनुिाईको बााँकी प्रविर्ामा प्रमार्को रुपमा पवन प्रसु्तर् 

हुनसक्छ ।  
 

सुनुिाई अवधकारीले सुनुिाईको भागको रुपमा स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कनको अनुरोध गरेमा, सू्कल विभागले मूल्याङ्कनको लावग 

भुिानी गनुापछा  ।  
 

सुनुिाई अवधकारीले सु्कल विभागको मूल्याङ्कनहरु उपरु्ि वथए भनी वनर्ार् गरेमा, सु्कल विभागले स्वर्न्त्र िैवक्षक मूल्याङ्कको 

लावग भुिानी गनुा आिश्यक हुाँरै्न िा र्पाईलाई वफर्ाा वर्नुपनेछैन ।  

  

शैवक्षक प्रविवनवि आमाबुिाहरु 

असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नू्य ह्याम्पशायर वनयमहरु ~ Ed 1115 

 

यवद असक्षमिा िएको बच्चालाई विशेष वशक्षाको जरुरि परेको ि र उसको आमाबुिा िा अवििािकहरु अज्ञाि िन् 

िा िोवकएको अवििािक फेला पानवको लावग उवचि प्रयत्नहरु गररसकेपवि पवन विनीहरुलाई पत्ता लगाउन सवकैँ दैन 

िा बच्चा बालबावलका, युिा िथा पररिारहरुको वििागको कानूनी संरक्षणमा ि िने कवमश्नर िा अविकारीले प्रविवनवि 

अवििािक वनयुक्त गनव सक्िन् जसले बच्चालाई शैवक्षक वनणवय गने प्रवियामा प्रविवनवित्व गराउनेि । 
 

जानकारीको गोपनीयिा 
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नू्य ह्याम्पशायर वनयमहरु ~ Ed 1119.01 

 

सु्कल विभागमा आफ्नो वजमे्मिारी रहेको बालबावलकाहरुको विक्षाको धेरै प्रकारका रेकडाहरु छन् रास्तखएका हुन्छन् । शैवक्षक 

रेकडवहरु त्यस्तो रेकडा हो जुन 34 CFR भाग 99 मा भएको “िैवक्षक रेकडाहरु” को पररभाषामा आधाररर् छ (1974, 20 

U.S.C. 1232g को पररिार िैवक्षक अवधकार र गोपनीर्र्ा ऐन लागू गने वनर्महरु (FERPA) । र्समा प्रवर्िेर्न काडाहरु, 

प्रगवर् प्रवर्िेर्नहरु, उपस्तस्थर्ी र स्वास्थ्य रेकडाहरु, वभवडर्ोटेपहरु, अनुिासन प्रवर्िेर्नहरु र कागजार्हरुके विर््रु्र्ीर् 

प्रवर्वलवपहरुलाई समािेि गना सक्छ । 
 

“व्यस्तक्तगि पवहचान”को जानकारी समािेि भएको िैवक्षक रेकडाहरुलाई सुरवक्षर् गररनुपछा  ।  

व्यस्तिगर् पवहचानको जानकारी भन्नाले जसमा: 

➢ र्पाईंको बच्चाको नाम, आमाबुिाको रुपमा र्पाईको नाम िा अको पररिार सर्स्यको नाम छ; 

➢ र्पाईंको बच्चाको ठेगाना छ; 

➢ व्यस्तिलाई पवहचान गराउने, जसै्त र्पाईको बच्चाको सामावज सुरक्षा नम्बर िा विद्याथी नम्बर छ; र 

➢ व्यस्तिगर् वििेषर्ाहरुको सूची, िा अन्य जानकारीहरु जसले र्पाईको बच्चालाई वनिर्र्ाको साथमा पवहचान गना सम्भि 

गराउाँछ ।  
 

अवििािकहरुलाई सूचना NH विक्षा विभाग िा अन्य राज्यको वनकार्हरुले पवन सु्कलको केही रेकडाहरु प्राि गना, वमलाउन 

िा प्रर्ोग गना सक्छन् । र्ी वनकार्हरुले उनीहरुसाँग बच्चाको बारेमा भएको कुनै व्यस्तिगर् पवहचानको जानकारीको 

गोपनीर्र्ालई सुरवक्षर् गना चावहने कुराहरुलाई पालना गनुा पछा  । (थप जानकारीको लावग पृष्ठ 34 CFR 300.612 हेनुाहोस्) ।  
 

अविकारको पहैँच  सु्कल विभाग र अन्य वनकार्हरु जसले जानकारीहरु सङ्कलन, व्यिस्थापन िा व्यस्तिगर् पवहचानको 

िैवक्षक रेकडा प्रर्ोग गर्ाछन् वर्नीहरुले व्यस्तिगर् जानकारीहरुलाई गोपवनर्र्ाको रुपमा व्यिहार गनुापछा  र र्पाईलाई आफ्नो 

बच्चाको रेकडा वनरीक्षर् /िा समीक्षा गने अवधकारको पहुाँच प्रर्ान गनुापछा  । सु्कल विभागले पहुाँचको लावग अनुरोध प्राि गरेपवछ 
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र IEP साँग सम्बस्तन्धर् कुनै बैठक िा कुनै बााँकी रहेको सुनुिाई प्रविर्ा (वनर्ार् गने बैठक िा अनुिासनको सुनुिाई समेर्) भन्दा 

अगावड १४ वर्नवभत्र र्पाईको वनरीक्षर् िा आफ्नो बच्चाको कुनै िैवक्षक रेकडाहरुको समीक्षा गने अनुरोधलाई स्वीकार गनुापछा  ।  
 

पहैँचको रेकडव सु्कल विभागले र्पाई र सू्कल विभागको आवधकाररक कमाचारीहरुको पहुाँच बाहेक त्यसको रेकडा राख्नुपर्ाछ 

जसले सङ्कलन भएका रेकडाहरुमा पहुाँच गना, व्यिस्थापन गना IDEA 2004 अन्तगार् प्रर्ोग गना सक्छन् । पहुाँचको रेकडामा त्यस 

पक्षको नाम, पहुाँच प्रर्ान गररएको वमवर् र उसलाई रेकडा प्रर्ोग गना अवधकार वर्नुको उदे्धश्य समािेि हुनुपर्ाछ । 
 

एक िन्दा बढी बच्चाको रेकडव र्वर् कुनै पवन िैवक्षक रेकडाले एकभन्दा बढी बच्चाको जानकारी समािेि गछा  भने, र्पाईसाँग 

आफ्नो बच्चा सम्बन्धी जानकारी मात्र वनरीक्षर् र्था समीक्षा गने िा त्यस वििेष जानकारी बारेमा सूचना वलने अवधकार हुन्छ ।  
 

जानकारीको स्थानको प्रकारहरुको सूची सु्कल विभागले र्पाईको अनुरोधमा वर्नीहरुले संकलन, व्यिस्थापन र प्रर्ोग गरेका 

िैवक्षक अवभलेखका स्थानहरुको सूची प्रर्ान गनुापर्ाछ । 
 

वशक्षा रेकडवको वनरीक्षण र समीक्षागने िपाईको अविकारमा वनम्न कुराहरु पदविन् : 

➢ र्पाईले बच्चाको रेकडाहरुको जानकारीको स्पष्टीकरर् र व्याख्याको वनस्ति गनुाभएको र्पाईको उवचर् अनुरोधको जिाफ 

सु्कल विभागबाट प्राि गने अवधकार र्पाईलाई छ । 

➢ र्वर् पररस्तस्थवर्ले प्रभािकारी रुपमा र्पाईलाई बच्चाको रेकडाहरु वनरीक्षर् र समीक्षा गना बने्दज गर्ाछ भने, र्पाईले त्यसको 

प्रवर्वलवपहरु प्राि नगरेसम्म सु्कल विभागलाई र्पाईको बच्चाको रेकडाको प्रवर्वलवप प्रर्ान गना अनुरोध गने अवधकार 

र्पाईमा छ; र      

➢ रेकडालाई प्रवर्वनवधद्वारा वनरीक्षर् र समीक्षा गराउने अवधकार र्पाईमा छ ।  
 

सु्कल विभागले अवभभािकलाई आफ्नो बच्चाको रेकडाहरु वनरीक्षर् गने र समीक्षा गने अवधकार छ भनी मान्दछ जबसम्म 

अवभभािकहरुलाई राज्यको कानून व्यिस्थाद्वारा अवभभािकत्व, छुट्टीएका िा छोडपत्र भएको आधारमा अवधकार छैन भवन 

वसफाररस आउाँरै्न ।  
 

शुल्कहरु र्वर् िुल्कले र्पाईलाई प्रभािकारी रुपमा वनरीक्षर् गने र्पाईको अवधकारलाई रोकै्दन भने, सु्कल विभागले र्पाईको 

लावग बनाएको अवभलेखको प्रवर्हरुका लावग िुल्क वलन सक्छ । सु्कल विभागले IDEA 2004 अन्तगार् रेकडा खोजे्न िा प्राि 

गने कुरामा िुल्क वलनेछैन ।   
  

अवििािकको अनुरोि र रेकडवहरुको संशोिन र्वर् र्पाईको बच्चाको विक्षा रेकडा IDEA 2004 को भाग B अन्तगाग 

जम्मा, व्यिस्थापन िा प्रर्ोग भएको जानकारीहरु गलर्, भड्काउने िा गोपनीर्र्ा िा बच्चाको अन्य अवधकारलाई उल्लङ्घन 

भएको र्पाईलाई लागेमा र्पाईले सु्कल विभागलाई जानकरी संिोधन गना अनुरोध गना सकु्नहुन्छ । सु्कल विभागले र्पाईकाले 

अनुरोधको आधारमा जानकारी पररिर्ान गने र्ा नगने वनर्ार् गनुापछा , र्र र्पाईको अनुरोध प्राि भएको उवचर् समर्वभत्र 

उनीहरुले आफ्नो वनर्ार्को जानकारी वर्नुपर्ाछ ।  
  

सुनुिाईको लावग मौका र्वर् सु्कल विभागले र्पाईको अनुरोधको आधारमा जानकारी पररिर्ान गना अस्वीकार गर्ो भने, उसले 

र्पाईलाई अस्वीकारको बारेमा जानकारी गराउनुपछा  र उपरु्ि समर्वभत्र र्स उदे्दश्यको लावग सुनुिाईको अवधकारको बारेमा 

सुझाि वर्नुपछा  ।   
  

सुनुिाईको प्रवियाहरु सुनुिाई संचालन गने व्यस्ति त्यो हुनुपर्ाछ जसको त्यस सुनुिाईको नवर्जासाँग कुनै प्रत्यक्ष चासो हुाँरै्न । 

र्पाईसाँग सुनुिाईको सूचना वर्ने, मुद्दाहरुको सान्दवभाक प्रमार् प्रसु्तर् गने र िवकल सवहर् एक िा एकभन्दा बढी प्रवर्वनवध र 

सहार्र्ा प्राि गने अवधकार हुन्छ । सुनुिाईको वनर्ार् उवचर् समर्मा र प्रर्ान गररएको प्रमार्हरुको आधारमा गररनुपर्ाछ । 

वनर्ार्मा प्रमार्को सारांि र वनर्ार् वर्नुको कारर् समािेि गररएको हुनुपछा  । र्वर्, सुनुिाईको पररर्ाम स्वरुप, सू्कल विभागले 

जानकारी गलर् छ, भड्काउने िा बच्चाको गोपनीर्र्ा िा अन्य अवधकार उल्लङ्घन गने खालको छ भने्न कुराको वनर्ार् गछा  भने, 

उसले र्स सूचनाको संिोधन गरेर र्पाईलाई वलस्तखर् रुपमा सूचना गनुापछा  ।  
 

सुनुिाईको नविजा र्वर् सुनुिाईको नवर्जा स्वरुप, सु्कल विभागले जानकारी गलर्, बहकाउने िा गोपनीर्र्ा भंग गने िा 

बच्चाको अन्य अवधकारलाई उल्लङ्घन गने खालको भएको भने्न वनर्ार् गर्ो भने र्सले र्पाईको अवधकार बमोवजम र्पाईलाई 

सु्कल विभागको वनर्ार्मा असहमर् हुनुको कारर्बारे र्पाईको भनाई राख्न र बच्चाको रेकडामा कुन स्थानमा कुन सूचनामा 
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र्पाईलाई वचत्त नबुझेको हो सो कुरा औाँल्याउन भवन र्पाईलाई सूचना वर्न्छ । जबसम्म रेकडा (अथिा वििावर्र् भाग) सु्कल 

विभागले सम्हाल्छ त्यो भनाई पवन बच्चाको रेकडाको रुपमा नै समािेि गररराख्नुपर्ाछ । र्वर् सु्कल विभागले कुनै समूहसाँग 

अवभलेख (अथिा वििावर्र् भाग) को खुलासा गर्ो भने त्यसको स्पष्टीकारर्को पवन खुलासा गनुापर्ाछ ।    

 

व्यस्तक्तगि पवहचानको जानकारी प्रकट गने सहमवि जानकारी िैवक्षक अवभलेखमा नरहेसम्म र अवभभािकको सहमवर् 

वबना FERPA अन्तगार् प्रकटीकरर्को अवधकार, व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान हुन सके्न जानकारीहरुको प्रकटीकरर्, व्यस्तिगर् 

पवहचान हुन सके्न जानकारीहरुको प्रकटीकरर् सहभागी एजेन्जीहरुको अवधकारी भन्दा अन्य वनकार्मा गनुा अगावड र्पाईको 

सहमवर् प्राि गररनुपछा  । र्र वर्एका वििेष अिस्थाहरुबाहेक, IDEA 2004 को आिश्यकर्ालाई पूरा गने उदे्दश्यहरुको लावग 

सहभागी वनकार्हरुको अवधकारीहरुलाई व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य जानकारी उपलब्ध गराउन अवघ र्पाईको सहमवर्को 

आिश्यकर्ा परै्न ।   
 

परागमन सेिाहरको लावग प्रर्ान गने िा भुिानी गने सहभागी वनकार्हरुको अवधकारीहरुलाई व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य 

जानकारी उपलब्ध गनुाभन्दा अगावड र्पाईको िा १८ िषा पुगेको बच्चाको सहमवर् प्राि गनुापछा  ।   
  

र्वर् र्पाईको बच्चा वनजी सु्कलमा छ िा जान लावगरहेको छ जुन र्पाई बसेको सु्कल के्षत्रमा परै्न भने, वनजी सु्कल भएको र 

र्पाई बसेको सु्कल विभागका अवधकारीहरुलाई र्पाईको बच्चाको व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य जानकारी उपलब्ध गनुाभन्दा 

अगावड र्पाईको सहमवर् प्राि गरको हुनुपर्ाछ ।   
 

जानकारीको सुरक्षा र्ापाईको सु्कल विभागले व्यस्तिगर् पवहचानका जानकारीहरुको संिह, भण्डारर्, प्रकटीकरर्, र 

विनािका चरर्हरुमा र्सको गोपनीर्र्ाको रक्षा गनुापछा  । प्रते्यक सु्कल विभागमा एक कमाचारीले कुनै पवन व्यस्तिगर् रुपमा 

पवहचान हुनसके्न जानकारीको गोपनीर्र्ा सुवनविर् गनाका लावग वजमे्मिार हुनुपछा  । व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान हुने जानकारीको 

सङ्कलन िा प्रर्ोग गने सबै व्यस्तिहरुले IDEA 2004 र FERPA अन्तगार् गोपनीर्र्ाका सन्दभामा राज्य नीवर् र प्रविर्ाहरुका 

सन्दभामा र्ावलम र वनरे्िन प्राि गनुापछा  । प्रते्यक सु्कल विभागले सािाजवनक वनरीक्षर्का लावग, व्यस्तिगर् पवहचानको 

जानकारीमा पहुाँच भएका कमाचारीहरुको नाम र पर्को हालसालैको सुची बनाइराख्नु पर्ाछ ।  
 

जानकारीको नाश र्पाईको सु्कल विभागले संकलन, व्यिस्थापन िा प्रर्ोग गरेको व्यस्तिगर् पवहचानको जानकारी अब 

उपरान्त र्पाईको बच्चालाई िैवक्षक सेिाहरु प्रर्ान गना आिश्यक नपने भर्ो भने र्पाईको सु्कल विभागले र्पाईलाई जानकारी 

गराउनुपछा  । र्पाईको अनुरोधमा सूचना नाि गररएको हुनुपर्ाछ । नाश भन्नाले भौवर्क विनाि िा सुचनाबाट व्यस्तिगर् 

पवहचान वर्ने र्त्वलाई हटाउनु हो जसका कारर् त्यो सुचना अब उपरान्त व्यस्तिगर् पवहचान वर्न नसके्न हुन्छ । र्रपवन सु्कल 

विभागले विद्याथीको नाम, ठेगाना, र फोन नम्बर, िेड, हावजरी रेकडा, उपस्तस्थर् कक्षाहरु, पूरा भएको स्तरको िेड र पूरा भएको 

िषाको एक स्थार्ी अवभलेख राख्नुपछा  ।  
 

सु्कल विभागले अवभभािकको िा पररपक्व विद्याथीको पूिा वलस्तखर् सहमवर् बाहेकको अिस्थामा, विद्याथीको २५औाँ जन्मवर्न 

अगावड उसको वििेष विक्षा रेकडाहरु नाि गनेछैन । सु्कल विभागले क्ष्भ्ए को एउटा प्रवर्वलवप राख्नुपर्ाछ जुन विद्याथीको 

वििेष विक्षाबाट बावहरीएको वर्न रे्स्तख लागू भएर उसको ६० औाँ जन्मवर्नसम्म रहन्छ । सु्कल विभागले अवभभािक िा पररपक्व 

विद्याथीलाई स्नार्क िा वनर्वमर् उच्च विद्यालर् उपावध पिार् िा अवधकारको हस्तान्तरर् िा जे पवहले हुन्छ, त्यस समर्मा 

कागजार् नाि गने नीवर्हरुको सम्बन्धमा एक वलस्तखर् सूचना प्रर्ान गनेछ । सू्कल विभागले किीमा पवन बावषाक रुपमा 

कागजार् नाि गने नीवर्का सम्बन्धमा सािाजवनक सूचना प्रर्ान गनेछ ।  
 

अविकारको हस्तान्तरण   FERPA को वनर्महरु अन्तगार् 34 CFR 99.5(a), मा विक्षा रेकडाका सन्दभामा आमाबुिाको 

अवधकार विद्याथीलाई १८ िषाको उमेरमा हस्तान्तरर् गररन्छ ।  
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विशेष वशक्षा उजुरीहरु           
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नू्य ह्याम्पशायर वनयमहरु ~ Ed 1121 

 

अवभभािकले आफ्ना नानीहरुको विषर्मा गने वनर्ार्हरु उनीहरुको अवधकार र सुरक्षाको प्रविmर्ाको ज्ञान र समझमा 

आधाररर् हुनुपछा  । र्सको लावग अवभभािक र उनीहरुको सु्कल विभाग बीचमा खुला सञ्चार र भरोसा हुनु आिश्यक हुन्छ । 

र्वर् समस्या उत्पन्न भर्ो भने, उजुरी प्रविmर्ा एउटा र्ररका हो जसबाट अवभभािक िा अरु कोहीले सु्कल विभागसाँग भएको 

समस्यालाई समाधान गना सक्छ ।   
 

वििेष विक्षा उजुरी र्र्ाा गने प्रविर्ामा वनम्न कुराहरु समािेश हनैपिव :  

१. सु्कल विभागले IDEA 2004 को आिश्यकर्ाहरु उल्लङ्घन गरेको कुराको बर्ान; 

२. र्थ्य जसमा बर्ान आधाररर् छ;  

३. उजुरी र्र्ाा गने व्यस्तिको लावग हस्ताक्षर र जानकारी; र 

४. र्वर् कुनै र्ोवकएको बच्चाको विषर्मा उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोप भएमा: 

क. बच्चाको नाम र िासस्थानको ठेगाना; 

ख. बच्चा जााँरै्गरेको सु्कलको नाम; 

ग. बेघर बच्चा िा रु्िाको सम्बन्धमा, बच्चाको लावग उपलब्ध सम्पका  जानकारी, र त्यो बच्चा जााँरै् गरेको सु्कलको नाम; 

घ. समस्याको सम्बन्धमा र्थ्य सवहर् बच्चाको समस्याको प्रकृवर्को विसृ्तर् वििरर्; र 
ङ. उजुरीको र्र्ाा भएको समर्मा, समूहलाई थाहा र उपलब्ध भएसम्म समस्याको प्रर्ाविर् संकल्प 

 

उजुरी गनेले उल्लङ्घनको आरोप लगाउाँर्ा उजुरी र्ार्र भएको समर्भन्दा धेरैमा एक िषा वभत्र नै उल्लङ्घनको कार्ा भएको 

हुनुपने छ ।  

उजुरीहरुलाई र्हााँ पठाइन्छ:  New Hampshire Department of Education 

 101 Pleasant Street 

 Concord, New Hampshire 03301 

 

उजुरी र्ार्र गने व्यस्तिले नु्य ह्याम्पिार्र विक्षा विभाग समक्ष उजुरी र्र्ाा गराउाँर्ा त्यही समर्मा उजुरीको प्रवर्वलवप सु्कल 

विभागलाई पवन पठाउनु पछा  । र्वर् र्पाईलाई उजुरी प्रविर्ाहरुको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने नु्य ह्याम्पिार्र विक्षा 

विभाग, वबिेष विक्षा बू्यरो मा सम्पका  गना सकु्नहुन्छ ।   

 

उजुरी गने प्रवियाहरु 

१. अवभभािक, संस्था िा अन्य राज्यको व्यस्तिद्वारा र्र्ाा गररएको उजुरी प्राि गरेपवछ, NH विभागमा भएको वििेष विक्षाको 

बू्यरोबाट उजुरीको समीक्षा गररनेछ ।   

 

२. सु्कल विभागले उजुरीकर्ााबाट उजुरीको प्रवर्वलवप प्राि गरेपवछ, सु्कल विभागले समाधानको प्रस्तािना सृजना गने कार्ा 

चर्न गना सक्छ । समाधान गनाका लावग प्रस्ताि एक वलस्तखर् र्ोजना हो, जुन सु्कल विभागद्वारा वनमाार् गररएको हुन्छ, जसले 

त्यस के्षत्रका कर्महरको बारेमा प्रस्ताि गर्ाछ, जसले एक, केही, िा सबै उजुरी आरोप समाधान गने विश्वास गररन्छ । गररएको 

संकल्पमा रु्िै पक्ष बीचमा सहमवर् गने प्रर्ास स्वरुप अवभभािकलाई र्ो प्रस्तािना प्रर्ान गररन्छ । र्वर् अवभभािक र सु्कल 

विभाग एक, केही िा सबै आरोपको संकल्पमा सहमर् भए भने, वििेष विक्षा उजुरी कुनै पवन बााँकी मुद्दाहरुको आधारमा जारी 

रहन सके्नछ । एकपटक अवभभािक र सु्कल विभाग समस्या समाधान गने प्रस्तािनामा सहमर् भएभने, उजुरीकर्ााले उजुरी 

वफर्ाा वलन लागेको कुरा विक्षा विभागलाई सूवचर् गनुापछा  ।     
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३. र्वर् मुद्दाहरु उजुरी प्रविर्ाका लावग उपरु्ि भएमा:  

क  स्वर्न्त्र छानवबनका लावग एक स्वर्न्त्र अने्वषक वनरु्ि गररन्छ, जसको केही भाग भने सु्कल विभागमा संचालन हुन्छ । 

ख. अवभभािक र सु्कल विभाग रु्िैलाई पत्र पठाइन्छ, जसमा अने्वषको नाम, उजुरी पत्रको प्रवर्वलवप र संघीर् र /िा राज्य 

वनर्महरुको कस्ता वनर्महरु संलग्न छन् भने्न कुरा समािेि हुन्छ ।   
 

४. उजुरी गने व्यस्तिलाई वििार्हरुको सारांिमा कुनै पवन तु्रवटहरु भए सच्याउने मौका वर्नइनेछ र थप जानकारीहरु वलस्तखर् 

िा मौस्तखक रुपमा प्रसु्तर् गना सके्नछन् ।   
 

५.अने्वषकले उपरु्ि िैवक्षक अवभलेखहरु सवहर् सबै सान्दवभाक जानकारी समीक्षा गनेछ र सबैबाट सत्यर्थ्य वनधाारर् गनाको 

लावग र्पाई र सु्कल विभाग अवधकारी साथै कमाचारीहरुसाँग प्रत्यक्ष िा टेवलफोनबाट अन्तिाार्ा वलन सके्नछन् । जब अने्वषर्को 

कार्ा पूरा हुन्छ अने्वषकले NH विक्षा विभागमा वलस्तखर् प्रवर्िेर्न पेि गनेछ ।    

 

६. कुनै उल्लङ्घन भए नभएको कुरा वनधाारर् गनाको लावग वििेष विक्षा उजुरीको लावग NH विभाग विक्षा वििार् समाधान 

संर्ाजकले प्रवर्िेर्नको समीक्षा गनेछ ।  
 

७. विक्षाको कवमश्नरले जानकारीको समीक्षा गर्ाछ र बच्चाको आिश्यकर्ालाई उपरु्ि हुने आवथाक पुनाभुिान सवहर् कस्ता 

प्रकारका सुधारात्मक कार्ा गने हो भने्न कुराको सुवनिर् गराउने वनर्ार् वलन्छ । कवमश्नरले वनर्ार्मा हस्ताक्षर गर्ाछ । उजुरीको 

वनर्ार् NH विक्षा विभागले सो प्राि गरेको ६० वर्न वभत्रमा जारी गररन्छ । र्वर् विभागले केही असाधारर् पररस्तस्थवर्का कारर् 

वनर्ार्मा वढलाइ हुने रे्खेमा समर् सीमा विस्तार हुनपवन सक्छ ।   
 

८. उजुरी गने कुनैपवन समूहले Ed 1121.02 (b) अन्तगार् कवमश्नरको वलस्तखर् वनर्ार् आएको २० वर्न वभत्र, वनर्ार्लाई 

पुनविाचार गनाका लावग कवमश्नर समक्ष एउटा वलस्तखर् अनुरोध पेि गना सक्नछन् । कवमश्नरबाट असक्षमर्ा भएको बच्चालाई 

फाइर्ा पुग्न गररएको कुनैपवन सुधारात्मक कार्ाको आरे्ि पुनाविचारको वनश्कषा नआएसम्म जारी भइरहनेछ र पुनविाचारको 

वनर्ार् स्थीर रहे र्ा नउस्तल्टएसम्म जारी रहनेछ ।  
 

९. विक्षा विभागले उपरु्ि सेिा प्रर्ान गनामा तु्रटी भएको वनधाारर् गर्ो भने र्सले रकम वफर्ााको सेिा वर्न सक्छ िा बच्चाको 

आिश्यकर्ा अनुसारको अन्य सुधारात्मक कार्ाहरु र असक्षमर्ा भएका बच्चाहरुको लावग भविष्यमा पवन उपरु्ि सेिाहरु 

प्रर्ान गररर्ोस् भने्न कुरा सुवनविर् गर्ाछ ।  
 

नमूना फारामहरु NH विक्षा विभागले र्पाईलाई आफ्नो उजुरीको बााँकी प्रविर्ा र राज्य उजुरी र्ार्र गना नमूना फारामहरुको विकास गरेको 

छ । र्ो र्पाईको बच्चाको सू्कलमा सम्पका  गरेर प्राि गना सवकन्छ, NH Department of Education, 101 Pleasant Street Concord, 

N.H. 03301 र्ा विभागको िेबसाइट: http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm र्पाईले र्ी नमूना 

फारामहरु प्रर्ोग गना आिश्यक परै्न । जबसम्म र्समा उपरु्ि प्रविर्ा उजुरी िा राज्य उजुरीका लावग आिश्यक जानकारीहरु समािेि 

रहन्छ, र्पाईले र्ो फारम िा अको सही नमूना फाराम प्रर्ोग गना सकु्नहुन्छ.  

 

िैकस्तिक वििाद समािान          
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नू्य ह्याम्पशायर वनयमहरु ~ Ed 1122 

अवभभािक र सु्कल विभागले सम्भि भएसम्म कम विरोधात्मक िेलीमा असहमर्ीलाई समाधान गना सक्दो प्रर्ास गर्ाछन् । 

र्पाईको सु्कल विभागसाँग केही चासो िा मर्भेर् छ भने, र्ी समस्याहरुको समाधान गना सबै भन्दा र्ल्लो प्रिासवनक र्ह रे्स्तख 

समस्या सुल्झाउने प्रर्ास गनुापछा  । र्स्ता प्रर्ासहरु असम्भि िा असफल हुाँर्ा औपचाररक िैकस्तल्पक वििार् समाधान प्रविर्ा 

जसै्त मध्यस्थर्ा िा र्टस्थ समे्मलनका जस्ता व्यिहाररक विकल्प हुन सक्छन् । सु्कल विभागले र्स्तो प्रविर्ाको विकास गना 

सक्छ जसले मध्यस्थर्ाको प्रविर्ा नरोजे्न र्पाई र सु्कललाई कुनै व्यस्तिगर् िा पेिागर् चासो नभएको व्यस्तिसाँग र्पाईलाई 

पार्क पने समर् र स्थानमा भेट गनाको लावग मौका वर्न सक्छ ।  

र्वर् र्ी विकल्पहरु उपरु्ि नभएमा िा सफल भएनन् भने उजुरीको बााँकी प्रविर्ा कुनै पवन पक्षले बााँकी प्रविर्ा सुनुिाईको 

लावग अवघ बढाउन सक्छ ।   

 

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/complaint.htm
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िटस्थ समे्मलन र्टस्थ समे्मलन र्पाई र सु्कल विभाग रु्िैका लावग खुला एक विकल्प हो । र्ो एक सै्वस्तिक गोप्य प्रविmर्ा 

हो, जसमा र्ावलम प्राि र्क्ष (र्टस्थ) सहजकर्ााले रु्िै पक्षको वििार्लाई सुन्दछ र वसफाररस गर्ाछ जुन रु्िै पक्षले स्वीकाना िा 

अस्वीकार सक्दछन् । अवभभािकले आफ्नो बच्चाको सु्कल विभागले NH विक्षा विभागलाई अनुरोध गरोस् भनेर आिह गना 

सके्नछन् । र्टस्थ समे्मलन वनिःिुल्क सेिा हो जुन NH विक्षा विभागद्वारा प्रर्ान गररन्छ । र्वर् र्पाईलाई अझ धेरै जानकारी 

आिश्यक परेमा कृपर्ा ऐन र सुनुिाईको कार्ाालर् नम्बर (६०३)२७१–२२९९ मा फोन गना सकु्नहुन्छ ।  
 

र्पाई र सु्कल विभागलाई IDEA 2004 अन्तगार् रहेको कुनैपवन मामलामा भएको असहमर्ीलाई समाधान गनाको लावग 

मध्यस्थकर्ाा उपलब्ध गराइएको हुन्छ जसले वििेष विक्षा प्रविmर्ाको रुपरेखा र्र्ार गर्ाछ जसमा बााँकी प्रविर्ा उजुरी र्र्ाा गनुा 

अवघका विषर्हरु पवन पर्ाछ । र्सैकारर् र्पाईले प्रविर्ा बााँकी सुनुिाईको अनुरोध गना बााँकी सुनुिाईको फाइल र्ार्र गरेको 

िा नगरेको भएर्ापवन, IDEA 2004 अन्तगार् वििार्हरु समाधान गना मध्यस्थर्ा उपलब्ध हुन्छ ।  

  

कार्ाप्रर्ालीहरुले मध्यस्थर्ाको प्रविर्ाहरु को वनस्ति वनम्न कुरा वनिर् गनुापछा : 

➢ ऐस्तिक रुपमा र्पाईको भाग र सु्कल विभागको भागमा छ; 

➢ र्पाईको बााँकी प्रविर्ा सुनुिाईको अवधकारलाई अस्वीकार गना िा वढलाई गना प्रर्ोग भएको छैन अथिा IDEA 2004 

अन्तगार् र्पाईको अन्य अवधकारहरुलाई इन्कार गरेको छैन; र 

➢ प्रभािकारी मध्यस्थर्ाको र्ररका सम्बस्तन्ध र्ावलम पाएका र्ोग्य र वनष्पक्ष मध्यस्थकर्ााबाट संचालन भएको छ ।   
 

सु्कल वििाग मध्यस्थर्ा प्रविर्ाहरु छनोट नगररएको अिस्थामा सु्कल विभागले र्पाई र र्पाईको सु्कललाई वििार् समाधान 

प्रविर्ाहरुको विकास गनाका लावग प्रस्ताि गना सक्छन् । सु्कल विभागले र्पाईको सुविधाको समर् र स्थानमा कुनै व्यस्तिगर् िा 

व्यिसावर्क चासो नभएको व्यस्तिसाँग भेट्ने अिसर प्रर्ान गछा  जसले वििार् समाधान गना सहर्ोग गनेछन्:  

➢ जो एक उपरु्ि िैकस्तल्पक वििार् समाधान वनकार् िा अवभभािक सूचना केन्द्र िा नू्य ह्याम्पिार्रको समुर्ार् अवभभािक 

स्रोर् केन्द्रको सम्पझौर्ा अन्तगार् काम गर्ाछ; र  

➢ जसले र्पाईलाई फाइर्ाहरुको बारेमा बर्ाएर मध्यस्थर्ा प्रविmर्ा प्रर्ोग गनाको लावग उत्साह वर्ाँर्छ ।  

 

नू्य ह्याम्शायर वशक्षा वििाग NH विक्षा विभागले त्यस्ता मावनसहरुको सूची र्र्ार गछा  जो र्ोग्य मध्यस्थ हुन् साथै वििेष विक्षा 

र त्यससाँग सम्बस्तन्धर् सेिाहरु र त्यसको प्रािधान सम्बन्धी जानकार हुन्छन् । NH विक्षा विभागले आफैमा उत्पन्न हुने र्ररकाले, 

पालैपालो घुमेर अथािा वनष्पक्ष आधारमा मध्यस्थको छनौट गनुापर्ाछ ।   
 

NH विक्षा विभाग बैठकहरुको खचा सवहर् मध्यस्थर्ा खचाहरुमा उत्तरर्ार्ी हुन्छ । मध्यस्थ प्रविर्ा सबै बैठकहरु र्पाई र सु्कल 

विभागलाई पार्क पने स्थान र वठक समर्मा र्ोजना र्ावलका गररएको हुनुपछा  ।  

र्वर् र्पाई र सु्कल विभागले मध्यस्थर्ा प्रविर्ा माफा र् वििार् समाधान गनुाभर्ो भने, रु्िै पाटीहरु कानूनी सम्भौर्ामा बााँवधनु 

पनेछ जसले समाधान ल्याउाँछ र जुन:  

➢ कुराले र्ो बर्ाउाँछ वक, मध्यस्थर्ा प्रविर्ा चवलरहेको बेला भएका सबै छलफलहरु गोप्य रहनेछ र पवछ उपरु्ि 

प्रविर्ाको सुनुिाई िा नागररक प्रर्ोजनमा प्रमार्को रुपमा प्रर्ोग हुन सकै्दन; 

➢ र्पाई र हस्ताक्षर अवधकार प्राि भएको सु्कल विभागको प्रवर्वनवधद्वारा हस्ताक्षर गररएको हुन्छ ।   
 

वलस्तखर्, हस्ताक्षर भएको मध्यस्थर्ा सम्पझौर्ाले कुनै पवन र्ोग्य न्यार्लर्मा (र्स्ता प्रकारका मुद्दा हेनाका लावग राज्य व्यिस्था 

अन्तगार् अवधकार प्राि अर्ालर्) िा संरु्ि राज्य अमेररकाको वजल्ला अर्ालर्मा बवलर्ो रुपमा काम गछा  । मध्यस्थर्ाको 

अिवधमा भएका छलफल गोपनीर् हुनुपछा  । वर्नीहरुलाई भविष्यमा कुनै पवन उपरु्ि प्रविर्ाको सुनुिाईमा िा कुनै पवन संघीर् 

अर्ालर् िा राज्य अर्ालर् IDEA 2004 को सहर्ोग सवहर् नागररक प्रर्ोजनमा प्रमार्को रुपमा प्रर्ोग गना सवकाँ रै्न ।  
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मध्यस्थकिावको वनष्पक्षिा मध्यस्थकर्ाा:  

➢ राज्य विक्षा वनकार् (SEA) िा बच्चाको विक्षा िा स्याहारमा संलग्न सु्कल विभागको कमाचारी हुन सकै्दन; र 

➢ व्यस्तिगर् िा व्यिसावर्क रुवच हुनुहुाँरै्न जुन मध्यस्थकर्ााको वनष्पक्षर्ासाँग जुध्छ । 
 

मध्यस्थकर्ााका लावग र्ोग्य हुने व्यस्ति सु्कल विभाग िा राज्य विभागको कमाचारी होइन वकनभने उ िा उनीलाई मध्यस्थकर्ााको 

रुपमा कार्ा गनाको लावग विभाग िा सु्कल विभागबाट भुिान गररएको हुन्छ ।  
 

उवचि प्रविया उजुरी पद्धवि  
असक्षमिा िएका बालिावलकाहरुको वशक्षाको वनस्ति नु्य हेम्प्शायर को वनयमहरु ~Ed 1123 
 

उवचि प्रविया सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरु र्पाईंको बच्चाको पवहचान, मूल्यांकन, िा िैवक्षक भनाा गने जस्ता कुनै पवन 

विषर्मा गररएको प्रस्ताि िा पररिर्ान गना इन्कार िा वनिुल्क उवचर् सािाजवनक विक्षाको व्यिस्था (FAPE) को विषर्मा र्पाईं 

िा सु्कल वबभागले एउटा िेष प्रविर्ा सुनिाई उजुरी फाइल गना सकु्नहुन्छ l सुनिाईको प्रविर्ा पात्रो अनुसार ४५ वर्नको हुन्छ 

र्समा ३० वर्नको समाधान अिधी समािेि हुाँरै्न l   
 

उवचर् प्रविर्ा उजुरीले आरोप लगाउाँर्ा त्यस्तो एउटा अपराध घटेको कुरा र्पाईं िा सु्कल विभागले बढीमा रु्इ िषा भन्दा अवघ 

थाह गरेको िा थाह गनुा पने हुन्छ, जसले उवचर् प्रविर्ा उजुरीको वनस्ति अधार र्र्ार गछा  l र्वर् र्पाईंले एउटा एकपक्षीर् 

भनााको खचा भपााइको वनस्ति एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी सुनुिाईको वनिेर्न गनुाभएको हो भने र्पाईंले एकपक्षीर् भनााको ९० 

वर्न वभत्र वनिेर्न फाइल गनुापनेछ l 

 

सु्कल विभागले वनम्न कुराहरु गरेको खण्डमा र्पाईंले समर्ािवध वभत्र एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी फाइल गना सकु्नभएन भने 

मावथको समर्ािवध र्पाईंलाई लागु हुनेछैन: 

➢ र्वर् उजुरीमा उले्लख गररएको समस्या र्सले समाधान गरर सक्यो भनेर गलर् प्रचार गर्ो भने; िा  

➢ IDEA 2004 अन्तगार् र्पाईंले प्राि गनुापने सूचना र्पाईं बाट बस्तिर् गर्ो भने l 

 

सु्कल विभागले त्यस के्षत्रमा उपलब्ध भएका कुनै पवन वनिुल्क िा नू्यन-िुल्क कानूनी िा अन्य सेिाहरु सम्बस्तन्ध कुराहरुको 

विषर्मा र्पाईंले र्ो जानकारीको अनुरोध गनुा भर्ो भने, िा र्पाईं िा सु्कल विभागले एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी फाइल गरेको 

खण्डमा र्पाईंलाई जनाकारी गराउनै पछा  l 

 

उवचि उजुरी प्रविया फाइल गदाव सुनुिाईको अनुरोध गर्ाा, र्पाईं िा सु्कल विभाग (िा र्पाईंको िवकल िा सु्कल विभागको 

िवकल) ले अन्य पक्षलाई एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी पेि गनै पछा  l त्यो उजुरीमा र्ल सुवचर् गररएका समू्पर्ा विषर् समािेि 

गरेकै हुनु पछा  र गोप्य रास्तखनु पछा  l  
 

उजुरी फाइल गने र्पाईं िा सु्कल विभागले उजुरीको एउटा प्रवर् NH विक्षा मन्त्रालर्मा उपलध गराउनै पछा  l जब सम्म उवचर् 

प्रविर्ा उजुरी फाइल गरररै्न र्ब सम्म उवचर् प्रविर्ाको सुनुिाई िुरु हुाँरै्न l 
 

उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा र्ी कुराहरु समािेि हुनै पछा : 

१. बच्चाको नाम; 

२. बच्चाको घरको ठेगाना; 

३. बच्चाको सु्कलको नाम; 

४. बच्चा घर विवहन हो िा जिान हो भने, बच्चाको सम्पका  सूचना, र बच्चाको सु्कलको नाम; 

५. प्रस्ताि िा इन्कार गररएको कार्ा संग सम्बस्तन्धर् बच्चाको समस्याको प्रकृवर्को वििरर्, साथै त्यस समस्या संग सम्बस्तन्धर् 

र्थ्यहरु; र  

६. समस्याको प्रस्ताविर् समाधान जुन त्यो समर्मा र्पाईलाई िा सु्कल विभागलाई जानकारी र उपलब्ध गराइएको वथर्ो l 
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उवचि प्रविया उजुरी एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी अवघ बढोस भन्नको लावग र्सलाई र्थेष्ट ठावननु पछा  l जब सम्म उवचर् 

प्रविर्ा उजुरी प्राि गने पक्ष (र्पाईं िा सु्कले विभाग) ले र्स उवचर् प्रविर्ा उजुरीले मावथ सुवचर् र्ोग्यर्ाहरु पुरा गरै्न भने्न 

विश्वासलाई, उजुरी प्राि गरेको १५ पात्रो वर्नहरु वभत्र, सुनुिाई गने अवधकारी र अन्य पक्षलाई जानकारी गराउाँ रै्न, र्ब सम्म 

र्स उवचर् प्रविर्ा उजुरीलाई र्थेष्ट(मावथ सुवचर् गररएको विषर्िसु्त पुरा गरेको) मावननेछ l 
 

जानकारी प्राि गरेको ५ पात्रो वर्न वभत्र प्राि गने पक्ष (र्पाईं िा सु्कले विभाग) ले उवचर् प्रविर्ा उजुरी अपर्ााि छ भन्यो भने, 

सुनुिाई गने अवधकारीले मावथ सुवचकृर् गररएका र्ोग्यर्ाहरु पुरा गरेको छ र्ा छैन भवन वनर्ार् गनुापछा , र र्पाईं र सु्कल 

विभागलाई रु्रुनै्त वलस्तखर्मा जानकारी गराउनु पछा  l 

 

रु्िै पक्षले एउटा विघ्र सुनुिाईको अनुरोध गरेको खण्डमा, र्स सूचनाले र्ो अनुरोधको वनस्ति कानुवन आधार पवन उले्लख गरेको 

हुनुपछा  l 
 

उजुरीमा पररििवन वनम्न िर्ामा मातै्र र्पाईं िा सु्कल विभागले उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा पररिर्ान गना सकु्नहुन्छ: 

➢ अको पक्षलाई एउटा समाधानको बैठक द्वारा उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई उजुरी समाधान गने मौका वर्ईएको र त्यो पक्षले 

वलस्तखर्मा वर्ईएको पररिर्ानलाई स्वीकार गर्ो भने, जस्तो र्ल व्याख्या गररएको छ, िा 

➢ उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई सुरु हुनुभन्दा पााँच वर्न अवघ सुनुिाई अवधकाररले पररिर्ानको अनुमवर् प्रर्ान गनेछ 
 

उजुरी वर्ने पक्ष (र्पाईं िा सु्कले विभाग) ले उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा पररिर्ान गरेको खण्डमा, समाधान बैठकको समर् (उजुरी 

प्राि भएको १५ पात्रो वर्नवभत्र) र समाधानको समर् अिवध( उजुरी प्राि भएको ३० पात्रो वर्नवभत्र) संिोवधर् उजुरी र्र्ाा 

गररएको वमवर्मा पुनिः िुरु हुन्छ l 

 

एउटा उवचि प्रविया उजुरीमा सु्कलको प्रविविया र्वर् सु्कले विभागले र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा वनवहर् विषर् 

िसु्तको विषर्मा एउटा वलस्तखर् पुिा सूचना (WPN) र्पाईंलाई पठाएको छैन भने, सु्कले विभागले, उवचर् प्रविर्ा उजुरी प्राि 

गरेको १० पात्रो वर्न वभत्र, वनम्न कुरा उले्लख गररएको एउटा जिाफ पठाउनै पछा : 

➢ उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा उठाइको विषर् पालन गना वकन सु्कल विभागले प्रस्ताि िा इन्कार गर्ो भने्न एउटा व्याख्या; 

➢ र्पाईंको बच्चाको व्यस्तिपरक विक्षा कार्ािम (IEP) वटमले ठहराएको अन्य विकल्पहरुको वििरर् र वर् विकल्पहरु वकन 

अस्तस्वकार भए भने्न कारर्हरु;  

➢ प्रते्यक मुल्यांकन पद्धवर्, जााँच, रेकडा, िा प्रवर्िेर्नको एउटा वििरर् जसको सु्कल विभागले प्रस्ताविर् िा अस्तस्वकार गरेको 

कार्ाको आधारमा प्रर्ोग गछा ; र  

➢ सु्कल विभागको प्रस्ताविर् िा अस्वीकृर् कार्ा संग सान्दवभाक अन्य कारकहरुको एउटा वििरर् l 
 

मावथ उले्लस्तखर् वििरर्हरुहरुमा सूचना उपलब्ध गराउनुले सु्कल विभागलाई र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरी अपर्ााि छ भवन 

वनक्यौल गनाबाट रोकै्दन l 

 

एउटा उवचि प्रविया उजुरीमा अवििािकको प्रविविया जब सु्कल विभाग, र अन्य पक्षले उवचर् प्रविर्ा उजुरी र्र्ाा 

गराएको छ भने, र्पाईं, प्राि गने पक्षले, उजुरी प्राि गरेको १० पात्रो वर्नवभत्र, एउटा जिाफ पठाउनु पछा  जसले उजुरीमा सु्कल 

विभाग र अन्य पक्षलाई समस्याको खास सम्बोधन गरेको हुनुपछा  l 
 

एउटा उवचि प्रवियाको सुनुिाईको वनस्ति अलगै्ग अनुरोि IDEA 2004 (34 CFR §§300.500 रे्स्तख 300.536) को भाग 

B अन्तगार्को संवघर् वनर्महरु खण्डको प्रकृर्ात्मक सुरक्षा उपार्हरुमा भएको कुनै पवन समस्यामा र्पाईंले एउटा उवचर् 

प्रविर्ा उजुरी पवहले नै र्र्ाा गराई सकु्नभएर्ा पवन र्पाईंलाई एउटा अलगै्ग उवचर् प्रविर्ा उजुरी गना बाट रोक्छ भवन अथा 

लगाउन सवकन्न l 
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मध्यस्थिा IDEA 2004 अन्तगार् र्पाईं र सु्कल विभाग विचको असहमवर्हरु समाधान गना संग्लग्न कुनै पवन विषर्मा मध्यस्थर्ा 

उपलब्ध छ, र्समा एउटा उवचर् प्रविर्ा उजुरी र्र्ाा गना भन्दा अवघ खडा भएको समस्या पवन सस्तम्मवलर् छ l र्सथा, IDEA 204 

अन्तगार् वििार् समाधान गना मध्यस्थर्ा उपलब्ध छ, चाहे र्पाईंले एउटा उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको वनस्ति एउटा उवचर् प्रविर्ा 

उजुरी र्र्ाा गनुाभएको होस् िा नहोस l 
 

मध्यस्थिाको वनस्ति आिश्यकिाहरु 

➢ र्पाईं र सु्कल विभागको हकमा र्ो से्वस्तिक हुन्छ;  

➢ एउटा उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको वनस्ति र्पाईंको अवधकारलाई इन्कार िा वढलाई नगने, िा IDEA 2004 अन्तगार् र्पाईंले 

पाउनु हुने अन्य कुनै पवन अवधकारलाई इन्कार नगने; र  

➢ प्रभािकरी मध्यस्थर्ा पद्धवर्हरुमा र्ावलम प्राि र्ोग्य र वनष्पक्ष मध्यस्थकर्ाा द्वारा संचावलर् l 
 

NH विक्षा मन्त्रालर् संग र्ोग्य मध्यस्थकर्ााहरुको एउटा सुची छ जो वििेष विक्षा व्यिस्था र सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको सम्बन्धमा 

भएको कानूनहरु र वनर्महरु संग विज्ञ छन l मध्यस्थकर्ााहरुको छनौट एउटा अवनर्वमर्, चविर् प्रर्ाली, िा अन्य वनष्पक्ष 

आधार बाट हुन्छ l मध्यस्थर्ाको लागर् NH विक्षा मन्त्रालर्ले वनधाारर् गछा  l 
 

मध्यस्थकिाव को वनष्पक्षिा मध्यस्थकर्ााले:  

➢ एउटा मध्यस्थकर्ाा राज्यको िैवक्षक वनकार्को िा सु्कल विभागको कमाचारी हुनुहुाँरै्न जो र्पाईंको बच्चाको विक्षा र 

स्याहारमा संग्लग्न भएको हुन्छ; र  

➢ व्यस्तिगर् र्था व्यािसावर्क चासो हुनुहुाँरै्न जसले मध्यस्थकर्ााको उदे्दश्यलाई वििावर्र् बनाउाँछ l 
 

एउटा मध्यस्थकर्ाा जसले मावथ उले्लस्तखर् अनुसार मध्यस्थकर्ााको वनस्ति र्ोग्य हुन्छ उ सु्कल विभाग िा राज्यको वनकार्को 

कमाचारी मातै्र होइन वकनभने उ िा उनीलाई एउटा मध्यस्थकर्ााको रुपमा सेिा गना वनकार्ले िा सु्कले विभागले र्लब वर्एको हुन्छ l 
 

मध्यस्थर्ाको प्रविर्ामा हुने प्रते्यक वमवटङ्ग समर्को ख्याल गरै् संचालन गनुा पछा  र र्पाईं र सु्कल विभागको लावग उपरु्ि 

स्थानमा रास्तखनु पर्ाछ l 
 

र्वर् र्पाईं र सु्कल विचको वििार् मध्यस्थ प्रविर्ा बाट नै समाधान भर्ो भने, रु्िै पक्ष एउटा कानूनी बाध्यकारी सहमवर्मा 

पररिेि गनुापछा  जसले समाधान अवघ बढाउाँछ र जसले: 

➢ मध्यस्थर्ाको प्रविर्ामा भएका समू्पर्ा छलफलहरु गोप्य रहनेछ र त्यसलाई आगामी हुने उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई िा 

नागररक कार्ािाहीमा प्रमार्को रुपमा प्रर्ोग गरै्न; र  

➢ र्पाईं र सु्कल विभागको एउटा प्रवर्वनवधले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ जससाँग सु्कल विभागलाई बााँधे्न अवधकार हुन्छ l 
 

कुनै पवन र्क्ष न्यार्ालर् (एउटा अर्ालर् जससाँग र्स प्रकारको मुद्दा सुनुिाई गना राज्य कानून अन्तगार् अवधकार प्राि हुन्छ) को 

राज्य अर्ालर्मा िा संरु्ि राज्यको एउटा वजल्ला अर्ालर्मा, मध्यस्थर्ाको एउटा वलस्तखर्, हस्ताक्षररर् सहमवर् लागु हुन्छ l 
 

उवचि प्रविया िथा सुनुिाई विचारािीन िएको अिस्थामा बच्चाको स्थानान्तरण र्पाईंको बच्चा "अनुिासनात्मक 

वनष्कासनको कारर् हुने अनर्ररम िैकस्तल्पक स्थानान्तरर्" को व्यिस्था बाहेक उवचर् प्रविर्ा समर् अिवधमा उसको िा उनको 

िर्ामान िैवक्षक स्थानमा नै रहनु पछा  l र्वर् उवचर् प्रविर्ा उजुरी सािाजवनक सु्कलमा प्रारस्तम्भक भनााको एउटा वनिेर्न समािेि 

छ भने, र्पाईंको बच्चा, र्पाईंको मन्जुरी सवहर्, त्यस्ता सबै कार्ािाहीहरु पूर्ा नहोउञे्जल वनर्वमर् सािाजवनक सु्कल र्ोजनामा 

भनाा गररनु पछा  l 
 

र्वर् उवचर् प्रविर्ा उजुरी वनिेर्नमा र्पाईंको बच्चा DEA 2004 ko भाग C अन्तगार् प्रारस्तम्भक सहार्र्ाहरू र सेिाहरु रे्स्तख 

पररिर्ानको वनस्ति प्रारस्तम्भक सेिाहरु सस्तम्मवलर् छ भने िा र्पाईंको बच्चा र्ीन िषा लागको छ भने, र्पाईंको बच्चाले प्राि 

गरररहेको प्रारस्तम्भक सहार्र्ाहरू र सेिाहरु उपलब्ध गराउन सु्कल विभागलाई आिश्यक छैन l र्वर् र्पाईंको बच्चा IDEA 

2004 अन्तगार् र्ोग्य पाइर्ो भने र र्पाईंको बच्चाले वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु प्राि गना भवन पवहलो पटक मन्जुरी वर्नु 
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भएको छ भने,र कार्ािाहीहरुको नवर्जा विचाराधीन रहेको अिस्थामा, सु्कल विभागले वर् वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु 

उपलब्ध गराउनै पछा  जुन वििार्मा छैनन् (वर् कुराहरु जसमा र्पाईं र सु्कल विभाग रु्िै समहर् हुनुहुन्छ) 
 

समािानको बैठक र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरीको सूचना प्राि भएको १५ पात्रो वर्नहरु वभत्र, र उवचर् प्रविर्ा को सुनुिाई 

िुरु हुनु भन्दा अवघ, सु्कल विभागले र्पाईं र व्यस्तिपरक विक्षा कार्ािम (IEP) वटमका सर्स्य िा सर्स्यहरुको विच एउटा 

समाधानको बैठक बोलाउनु पछा , वर् सर्स्यहरु जस संग र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा पवहचान गररएका र्थ्यहरुको वििेष 

ज्ञान छ l र्स बैठकले: 

➢ सु्कल विभागको एउटा त्यस्तो प्रवर्वनवधलाई सामले गनुापछा  जससाँग सु्कल विभागको र्फा  बाट वनर्ार् गने अवधकार हुन्छ; र  

➢ र्पाईंको साथ िवकल आफै नआए सम्म सु्कल विभागको कुनै पवन िवकल सामेल गरै्न l 

र्स बैठकको उदे्दश्य भनेको र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरी, र वर् र्थ्यहरु छलफल गने हो जसले र्ो उजुरीको आधार वनमाार् 

गरेको छ, जसले गर्ाा सु्कल विभाग संग र्स वििार् समाधान गना एउटा अिसर वमल्दछ l वनम्न अिस्थामा समाधान बैठक 

आिश्यक परै्न र्वर्: 

➢ वलस्तखर् रुप र्पाईं र सु्कल विभागले र्वर् बैठक त्याग गना सहमर् हुनुभर्ो भने; िा  

➢ र्पाईं र सु्कल विभाग मध्यस्थर्ा प्रविर्ामा जान सहमर् हुनुभर्ो भने l 
 

समािानको अिवि र्वर् सु्कले विभागले उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई उजुरी(समाधान प्रविर्ाको समर् अिवधमा) प्राि गरेको ३० 

पात्रो वर्न वभत्र पवन  र्पाईंको सनु्तवष्ट अनुरुप समाधान गरको छैन भने उवचर् सुनुिाई प्रविर्ा िुरु हुनसक्छ l  
 

३० पात्रो वर्नको समाधानको अिवधको समास्ति पवछ एउटा अस्तन्तम वनर्ार् जारर गने ४५ पात्रो वर्नको समर् अिवध िुरु हुन्छ, 

जसमा र्ल व्याख्या गरी अनुसार, ३० पात्रो वर्नको समाधान अिवधमा केवह सामन्जस्यर्ाको वनस्ति छुट हुन्छ l र्पाईं र सु्कल 

विभाग रु्िै समाधान प्रविर्ा िा मध्यस्थर्ा को प्रर्ोग त्याग्न सहमर् हुनुभएको खण्डमा, समाधानको बैठकमा भाग वलन र्पाईं 

असफल हुनाले समाधानको प्रविर्ा र उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको समर् रेखालाई वढलाई गराउनेछ जबसम्म र्पाईं बैठकमा भाग 

वलन सहमर् हुनुहुन्न l 
 

उपरु्ि प्रर्ासहरु र त्यस्ता प्रर्ासहरुको कगाजार्हरु बनाइ सकेपवछ पवन र्र्ी सु्कल विभागले समाधान बैठकमा र्पाईंको 

सहभावगर्ा प्राि गना सकेन भने, सु्कल विभागले, समाधान अिवधको ३० पात्रो वर्नको अन्तमा, सुनुिाई अवधकाररले र्पाईंको 

उवचर् प्रर्ास उजुरी खारेज गना अनुरोध गना सक्छ l 
 

पारस्पररक रुपमा सहमर् भएको समर् र स्थान वमलाउन सु्कल विभागले गरेको प्रर्ासको एउटा रेकडा त्यसर्ा प्रर्ासको 

कागजार्मा संग्लग्न हुनुपछा , जसै्त: 

➢ टेवलफोन गररएका िा गना प्रर्ासका विसृ्तर् रेकडाहरु र्था वर् कलहरुको नवर्जाहरु;  

➢ र्पाईंलाई गररएका पत्राचार को प्रवर्हरु र प्राि गररएका कुनै जिाफहरु; र  

➢ र्पाईको घर िा कार्ा स्थलमा गररएका भ्रमर्हरुको विसृ्तर् रेकडाहरु र वर् भ्रमर्का नवर्जाहरु l 

   

र्पाईंको उवचर् प्रविर्ा उजुरीको सूचना प्राि गरेको १५ पात्रो वर्न वभत्र सु्कल विभागले समाधान बैठक राख्न असफल भर्ो भने 

िा समाधान बैठकमा सहभागी हुन असफल भर्ो भने, र्पाईंले सुनुिाई गने अवधकारीलाई ४५ पात्रो वर्नको उवचर् प्रविर्ा 

सुनुिाईको समर् रेखा िुरु गना आरे्ि वर्न भन्न सकु्नहुन्छ l 
 

३० पात्रो वदन समािान अिविका समायोजनहरु र्वर् र्पाईं र सु्कल विभाग समाधान बैठक त्यागन, वलस्तखर्मा सहमर् 

हुनुभर्ो भने, ४५ पात्रो वर्नको समर् रेखाको उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई भोवल रे्स्तख नै सुरू हुन्छ l  
 

मध्यस्थर्ा िा समाधान बैठकको िुरु पवछ र समाधानको ३० पात्रो वर्नको अन्त भन्दा अवघ, र्वर् र्पाईं र सु्कल विभाग, कुनै 

पवन सहमवर् सम्भि छैन भवन, वलस्तखर्मा, सहमर् हुनु भर्ो भने, र्ब ४५ पात्रो वर्न को समर् रेखाको उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई 

भोवल रे्स्तख नै िुरु हुन्छ l  
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र्वर् र्पाईं र सु्कल विभाग मध्यस्थर्ा प्रविर्ा प्रर्ोग गना सहमर् हुनु भर्ो भने, समाधान अिवधको ३० पात्रो वर्नको अन्तमा, रु्िै 

पक्ष, सहमवर्मा नपुगे सम्म मध्यस्थर्ा जारर राखे्न कुरा वलस्तखर्मा सहमर् हुन सक्छन l र्र, र्पाईं िा सु्कल विभाग र्ो मध्यस्थर्ा 

प्रविर्ा बाट बावहररनु भर्ो भने, र्ब ४५ पात्रो वर्नको समर् रेखाको उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई भोवल नै सुरू हुन्छ l 

वलस्तिि सम्पझौिा सहमवि र्वर् वििार्को समाधान समाधान बैठकमा पुग्यो भने, र्पाईं र सु्कल विभाग एउटा कानूनी 

बाध्यकारी सहमवर्मा प्रिेि गनुा पछा  जुन: 

➢ र्पाईं र सु्कल विभागको एक प्रवर्वनवध जस संग सु्कल विभागलाई बाध्न सके्न अवधकार छ , उसले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ; र  

➢ र्क्ष न्यावर्क कुनै पवन राज्य अर्ालर्मा (र्स प्रकार को मुद्दा हेना अवधकार भएको राज्य अर्ालर्), िा संरु्ि राज्यको 

वजल्ला अर्ालर्मा िा राज्य िैवक्षक वनकार्मा लागु हुन्छ र्वर् र्पाईंको राज्यमा कुनै अको त्यस्तो प्रर्ाली िा प्रविर्ा छन 

जसले समाधानको सहमवर्हरु लागु गना रु्िै पक्षहरुलाई अनुमवर् वर्न्छ l 
 

सहमवि सवमक्षा गने अिवि र्वर् र्पाईं र सु्कल विभाग समाधान को बैठकको नवर्जा अनुसार एउटा सहमवर्मा प्रिेि गनुा 

भर्ो भने , कुनै पवन पक्षले(र्पाईं िा सु्कल विभाग) र्पाईं र सु्कल विभागले सहमवर् पत्रमा हस्ताक्षर गरेको समर् रे्स्तख ३ काम 

गने वर्न वभत्र समहर्ीलाई वनरथाक बनाउन सक्छन l 
 

आंवशक उवचि प्रविया सुनुिाई 
असक्षमिा िएका बालिावलकाहरुको वशक्षाको वनस्ति नु्य ह्याम्प्शायरको वनयमहरु~ Ed 1123 
 

नु्य ह्याम्प्िार्रमा, उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको बैठक बोलाउन र एउटा उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको वनर्ार् अवपल सोझै अर्ालर्मा 

गना NH विभाग वजम्मिार हुन्छ l  
 

पुिा-सुनुिाई सभा र एउटा सुनुिाईको वनस्ति वमवर् र्र् NH को विक्षा मन्त्रालर्ले गनेछ l सुनुिाईमा सम्बोधन गनुा पने मुद्दाहरु 

स्पष्ट पाने उदे्दश्यको वनस्ति, सुनुिाई गने अवधकाररले पुिा-सुनुिाई सभा संचालन गछा  l पुिा सुनुिाई पवन एउटा त्यस्तो मौका हो 

जहााँ वििार् साम्य पने विषर्मा अिसरहरु छलफल गना सवकन्छ l  
 

पुिा सुनुिाई सभाको समापन भएको १४ वर्न पवछ उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई रास्तखन्छ l राम्रो कारर् रे्खाएको अिस्थामा बाहेक, 

प्रिासवनक उवचर् प्रविर्ा सुनुिाई २ वर्नमा वसवमर् गररनेछ l 
 

सुनुिाईको अविकारहरु उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईका (अनुिासनात्मक कार्ािाहीहरु संग सम्बस्तन्धर् सुनुिाई) कुनै पवन पक्ष संग 

वनम्न अवधकार हुन्छ: 

➢ त्यस्तो अवधििा र/िा व्यस्ति बाट सल्लाह प्राि गना सक्छन जो असक्षमर्ा भएका बालबावलकाहरुको समस्या संग 

समस्तन्धर् वििेष ज्ञान िा र्ावलम प्राि छन; 

➢ प्रमार् पेि गना र त्यस्लाई सामना गना, केर-कार गना, साथै साक्षीको उपस्तस्थवर्को माग गना सक्छन; 

➢ सुनुिाईको समर्मा कुनै पवन त्यस्ता प्रमार्को पररचर् वनषेध गना सक्छ जुन त्यो पक्षlaaI सुनुिाई भन्दा ५ कामकाजको 

वर्न अवघ प्रकट गररएको वथएन; 

➢ सुनुिाईको एउटा वलस्तखर्, िा, र्पाईको रोजाइमा, विधुवर्र्, िब्द-को-िब्द रेकडा प्राि गना सक्छ; र 

➢ वलस्तखर्मा, िा, र्पाईंको रोजाइमा, विर््रु्र्ीर् माध्यममा पत्ता लागेका र्थ्य र वनर्ार्हरु प्राि गना सक्छन l 
 

सुनुिाईमा अवर्ररि अवभभािकीर् अवधकारहरु र्पाईंलाई वनम्न अवधकारहरु वर्ईएको हुनुपछा : 

➢ र्पाईंको बच्चा उपस्तस्थर् हुनुपछा ; 

➢ सुनुिाई जन समुर्ार् वबच खुला गने; र  

➢ सुनुिाई, र्थ्यको खोजहरु, र वनर्ार्हरुको रेकडाहरु र्पाईंले वनिुल्क पाउनुपछा  l 
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सूचनाको अविररक्त िुलासा उवचर् प्रविर्ाको सुनुिाईको कस्तिमा पााँच व्यिसार् वर्न भन्दा अवघ नै र्पाईं र सु्कल विभागले 

प्रते्यक अरु सबै कागजी प्रमार्, साक्षीहरुको सुची र उि वमवर्मा पुरा गररएका स्वर्न्त्र मुल्याङ्कनहरु सवहर्का मुल्याङ्कनहरु 

र्था र्पाईं र र्पाईंको सु्कल विभागले सुनुिाईको समर्मा प्रर्ोग गने अवभप्रार् राख्नु भएका मुल्याङ्कनहरुमा आधाररर् 

वसफाररसहरुको खुलासा गनुापछा  l 

र्वर् कुनै पक्ष र्ो आिश्यकर्ा पुरा गना असफल भर्ो सुनुिाई अवधकारीले अको पक्षको मन्जुरी विना नै सुनुिाईको समर्मा 

सान्दवभाक मुल्यांकन िा सुझािको पररचर् गराउन रे्स्तख उसलाई रोक्न सक्छ l 
 

उवचि प्रविया सुनुिाईको विषय िसु्त उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको माग गने पक्ष (र्पाईं िा सु्कल विभाग) ले अको पक्ष सहमर् 

नभएसम्म उवचर् प्रविर्ा उजुरीमा सम्बोधन नगररएका विषर्लाई उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईमा उठाउन पाउाँरै्नन् l 
 

आंवशक सुनुिाई अविकारी एक सुनुिाई अवधकारर संग कस्तिमा पवन वनम्न कुरा हुन्छ: 

➢ राज्य विक्षा वनकार् (SEA) िा बच्चाको विक्षा र स्याहारमा संगं्लग सु्कल विभागको कमाचारी हुन् सकै्दन l र्रपवन, उ केिल 

वनकार्को कमाचारी मात्र होइन वकनवक उसलाई/उनलाई सुनुिाई अवधकाररको रुपमा कार्ा गनाको वनस्ति र्लि वर्इन्छ; 

➢ सुनुिाईमा सुनुिाई अवधकारीको उदे्दश्यसाँग वििावर्र् हुने प्रकारका व्यस्तिगर् र्था व्यसावर्क चासो हुनुहुाँरै्न;  

➢ IDEA 2004 को व्यिस्थाहरु, र IDEA 2004 बमोवजमका संवघर् र राज्य वनर्महरु थाहा भएको र बुझ्न सके्न हुनुपछा , र 

संवघर् र राज्य अर्ालर्हरु अन्तगार् IDEA 2004 को कानूनी व्याख्या गना सके्न हुनुपछा ; र  

➢ सुनुिाईहरु संचालन गना सके्न, र वनर्ार्हरु लेख्न सके्न ज्ञान र खुबी भएको, र उवचर्, स्तररर् कानूनी अभ्यास संग एक 

समान हुनुपछा  l 
 

सुनुिाईको वनणवयहरु र्पाईंको बच्चाले वनिुल्क उवचर् सािाजवनक विक्षा(FAPE) पाउने न पाउने भने्न बारेको सुनुिाई 

अवधकाररको वनर्ार् सत्यमा आधाररर् हुनुपछा  l प्रविर्ात्मक उल्लङ्घन भएको आरोप लागको अिस्थामा, एउटा सुनुिाई 

अवधकारीले र्पाईं को बच्चाले FAPE पाएको छैन भवन वनम्न प्रविर्ात्मक अपर्ाािर्ा भएको खण्डमा मातै्र भन्न सक्छ: 

➢ र्पाईंको बच्चाले पाउनुपने वनिुल्क उवचर् सािाजवनक विक्षा (FAPE)को अवधकारमा र्वर् हस्तके्षप भएको छ भने; 

➢ र्पाईंको बच्चाको वनिुल्क उवचर् सािाजवनक विक्षा (FAPE) को प्रािधान संग सम्बस्तन्धर् र्पाईंको वनर्ार् प्रविर्ामा 

सहभावगर्ा जनाउने अिसरमा महत्त्वपूर्ा रुपबाट हस्तके्षप गररएको बेलामा; िा 

➢ िैवक्षक लाभमा हानी पुगेको अिस्थामा l 
 

र्पाईं िा सु्कल विभाग सुनुिाई अवधकारीको वनर्ार् संग असहमर् भएमा, रु्िै पक्षहरुले N.H को सिोच्च अर्ालर्मा िा संवघर् 

अर्ालर्मा अस्तन्तम वनर्ार् प्राि गरेको १२० वभत्र एउटा अवपल को र्ार्र गना सक्छन l 

 

वनमावण शिव मावथ िर्ान गररएका कुनै पवन व्यिस्थाहरुले एउटा सुनुिाई गने अवधकाररलाई प्रविर्ात्मक सुरक्षाउपार्हरुको 

IDEA 2004 (34 CFR §§300.500 रे्स्तख 300.536) अन्तगार्को संघीर् कानूनको खण्डको माग संग सहमर् हुन् भवन सु्कल 

विभागलाई आरे्ि वर्नबाट रोक्छ भवन व्याख्या गना सवकन्न l 
 

सल्लाहकार मण्डल र आम मावनसको वनस्ति पत्ता लागेका िथ्यहरु र वनणवयहरु व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य सूचनाहरु 

हटाएपवछ, NH विक्षा विभागले वनम्न कुरा गनै पछा : 

➢ उवचर् सुनुिाईमा पत्ता लागेका कुराहरु र वनर्ार्हरु उपलब्ध गराउने िा राज्यको वििेष विक्षा सल्लाह मण्डलमा अवपले 

गने; र  

➢ पत्ता लागेका कुरा र वनर्ार्हरुलाई सािाजवनक रुपमा उपलब्ध गराउने l 
 

वशघ्र सुनुिाई: कुनै िृस्तद्ध विना ४५ वदन वित्र उवचि प्रविया सुनुिाई प्रविया NH विक्षा विभागले सुनुिाई अनुरोध प्राि 

गरेको २० सु्कल वर्न वभत्रसम्म सुनुिाईको र्ावलका र्र्ार गनेछ l समाधान सत्र ७ वर्न वभत्र आर्ोजना गररनु पछा  र १० सु्कल 

वर्नवभत्र वनर्ार् उपलब्ध गराउनु पछा  l माग गररएमा वनम्न अिस्थामा विघ्र सुनुिाईको वमवर् र्र् गररनेछ: 
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१. सु्कल विभागको सोचाइमा बच्चालाई िर्ामान सु्कल कार्ािममा राख्नाले बच्चालाई िा अन्यलाई चोटपटकको सम्भािनाको 

कारर् सु्कल विभाग बच्चालाई एउटा अन्तररम िैकस्तल्पक िैवक्षक िार्ािारर्मा ४५ िा त्यो भन्दा कम वर्न राख्नु पछा  भन्छ, 

र्र अवभभािक र्समा सहमर् हुाँरै्नन्;  

२. वनम्न उवचर् प्रविर्ाको पालना विना बच्चालाई लगार्ार १० वर्न िा सु्कल िषाको १० वर्नसम्म बावहर रास्तखएको छ भवन 

अवभभािक विश्वास गछा न भने: 

क) अवभभािक अन्तररम िैकस्तल्पक िैवक्षक िार्ािारर्मा बच्चालाई राख्न सु्कलसंग सहमर् नभएमा; िा  

ख) अवभभािक वनधााररर् वनर्ार्को अवभव्यस्ति संग सहमर् नभएमा l 

४५ वर्ने अन्तररम िैकस्तल्पक िैवक्षक व्यिस्था (IAES) मा बच्चालाई रास्तखएमा बच्चा उि संस्थानमा नै रहन्छ जब सम्म: 

(१) सुनुिाई अवधकारीले फरक वनर्ार् गरै्न,  

(२) ४५ वर्न अन्त हुाँरै्न, िा  

(३) रु्िै पक्षहरु एउटा वभनै्न संस्थानमा स्थापन गने विषर्मा सहमर् हुाँरै्नन् l वििार्को अिस्थामा, अनर्ररम िैकस्तल्पक िैवक्षक 

व्यिस्था नै बच्चाको "स्तस्थर राखे्न" संस्थान बन्दछ ४५ IAES को बााँकी वर्नहरुको लावग l जब ४५ IAES वर्नहरु समाि 

हुन्छ, बच्चा सु्कल कार्ािममा फवका न्छ जहााँ ४५ र्न को अन्तररम संस्थान स्थापन भन्दा अवघ बच्चा रास्तखएको वथर्ो, र्ो र्ब 

हुन्छ जब सम्म सुनुिाई गने अवधकारीले अको ४५ वर्नको अन्तररम िैकस्तल्पक िैवक्षक व्यिस्थाको आरे्ि वर्रै्न l 
 

वनणवय, अवपल, आंवशक सवमक्षाको अस्तन्तम स्तस्थवि अवभभािक िा सु्कल विभागले सुनुिाई अवधकारीको वनर्ार्मा सहमवर् 

जनाएको खण्डमा, वर्नीहरुले सुनुिाई अवधकारीको अस्तन्तम वनर्ार् वलएको समर् रे्स्तख उच्च अर्ालर् िा संघीर् अर्ालर्मा १२० 

वर्न वभत्र सम्म अवपल र्ार्र गनुापछा  l  
 

अवपल हेरी रहेका अर्ालर्ले उवचर् सुनुिाई प्रविर्ा बाट रेकडाहरु प्राि गनेछ र अवभभािक िा सु्कल विभागले माग गरेको 

खण्डमा थप गररएको प्रमार्हरु सुनाउनेछ l अर्ालर्ले अवपल उपर वनर्ार् वलनेछ र र्वर् छ भने, प्रमार्को प्रचुरर्ा (५१% िा 

बवढ)को आधारमा, अर्ालर्ले उवचर् लागेको राहर् अनुमोर्न गनेछ l 
 

र्स खण्डको कुनै पवन कुराले अवधकारहरु, प्रविर्ाहरु र वनर्ानहरुलाई बने्दज िा वसवमर् गरै्न जुन असक्षमर्ा भएका अमेररकीहरुको 

संविधानको ऐन १९९०, विषाक V पुनिाासको ऐन १९७३, िा असक्षमर्ा भएका बालबावलकाहरुको अवधकार सुरवक्षर् गने अन्य संवघर् कानूनहरु 

अन्तगार् पर्ाछन, र्ी बाहेक र्ी कानूनहरु अन्तगार् मुद्दा र्ार्र गनुा भन्दा अवघ राहर् खोवज गने कुराहरु पवन र्फा ६१५ अनर्गार् उपलब्ध छन, मुद्दा 

ऐनको र्फा ६१५ अन्तगार् ल्याइए को खण्डमा ३००.५०७ र ३००.५१० (३/९९) अन्तगार्का कार्ािाहीहरु आिश्यक भए अनुसार समान रुपमा 

वनकासा ल्याइनु पछा  l 

 

सुनुिाईहरु र सवमक्षाहरुका समय रेिा र सहजिाहरु NH विक्षा विभागले ३० पात्रो वर्नको समास्ति पवछ वढलोमा ४५ वर्न 

वभत्र समाधान बैठकको सुवनविर्र्ा गनुापछा  िा समार्ोवजर् समर् अिवधको समास्ति पवछ वढलोमा ४५ वर्न वभत्र उप-विषाक ३० 

पात्रो वदन समािान अिविमा समायोजन अन्तगार् व्याख्या गररए अनुसार सुवनविर् गनुापछा : 

➢ सुनुिाईमा भएको एउटा अस्तन्तम वनर्ार्मा पुवगर्ो; र  

➢ प्रते्यक पक्षहरुलाई वनर्ार्को प्रवर्वलवप पे्रवषर् गररर्ो l 

मावथ उले्लस्तखर् ४५ पात्रो वर्नको समर् अिवधमा सुनुिाई अवधकारीले समर्को वनविर् िृस्तद्ध कुनै पवन पक्षको अनुरोधमा गना सक्छ l 
 

प्रते्यक सुनुिाई र्पाईं र र्पाईंको बच्चाको लावग उवचर् रुपमा सुविधाजनक हुने समर् र स्थानमा संचालन गररनुपछा  l 
 

दयारा गराउनु पने समय अिवि सवहि मुद्दाहरु र्थोवचर् प्रविर्ा सुनुिाई (अनुिासनात्मक प्रविर्ाहरु संग सम्बस्तन्धर् सुनुिाई 

सवहर्) मा पत्ता लागेका कुराहरु र र्सको वनर्ार् संग सहमर् नहुने कुनै पवन पक्ष (र्पाईं िा सु्कल विभाग ) संग र्थोवचर् प्रविर्ा 

सुनुिाइको विषर्साँग सम्बस्तन्धर् मुद्दाहरु ल्याउने अवधकार हुन्छ l सुनुिाई अवधकारीको अस्तन्तम वनर्ार् प्राि गरेको ९० वर्न 

वभत्रमा राज्यको सिोच्च अर्ालर् िा संघीर् अर्ालर्मा सुनुिाई अवधकारीको अस्तन्तम वनर्र्ाका लावग अवपल र्ार्र गनुा पछा  l 

त्यस्ता सबै वनर्ार्हरु NH विभागको प्रमावर्र् पत्र, अनुरोध वफर्ाा गररएको रवसर् द्वारा रु्िै पक्षहरुलाई पठाइनेछ l   
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अवििक्ता र विज्ञ साक्षीको शुल्कको िरपाई जनिरी १, २००९ रे्स्तख लागु; NH RSA 186-C:16(b)(V) बमोवजम  

अवधििाको िुल्क भपााइ खोवजरहेको िा विज्ञ साक्षी िुल्क भपााइ खोवजरहेको 20 U.S.C. को खण्ड 1415(i)(3) अनुरुपको  

एउटा मुद्दा को िुरुिार् RSA 186-C:16-b, IV बमोवजम अस्तन्तम वनर्ार् प्राि गरेको १२० वर्न वभत्र हुनेछ l त्यस्ता सबै 

वनर्ार्हरु प्रमावर्र् पत्र अनुरोध गररएको वफर्ाा रवसर्द्वारा पठाइनेछ l 

१. उवचर् प्रविर्ा उजुरीको िममा एउटा असक्षमर्ा भएको बच्चाको वनस्ति प्रर्ोग गररएको विज्ञ साक्षी िुल्क खचा अर्ालर्ले 

अवभभािकलाई भपााइ गनासक्छ जहााँ अवभभािक विजर्ी पक्ष भएको हुनुपछा  र साथै सु्कलले एउटा बच्चाको व्यस्तिगर् 

विक्षा कार्ािमलाई विकाि िा कार्ाान्वर्न इमान्दारी साथ् नगरेको र र्थोवचर् स्थापन नगरेको कुरा अर्ालर्ले वनधााररर् 

गर्ो भने l   

२  र्वर् सुनुिाई गने अवधकारीले वनम्न कुराहरु वनधाारर् गर्ो भने अर्ालर्ले विज्ञ िुल्क भपााइ गना इन्कार िा कम गना सक्छ: 

क) र्वर् अवभभािक उजुरीको वनस्ति विज्ञ साक्षी एउटा आिश्यकीर् र्त्व वथएन भने; 

ख) र्वर् विज्ञ साक्षीको िुल्क र्सको वनविर् रकम भन्दा बढी भर्ो भने जुन प्रर्ान गररएको सेिा र वसपको प्रकार र 

स्थान,  

     इज्जर् र विज्ञ साक्षीको अनुभि को आधारमा उवचर् छ भने; 

ग) अवभभािक िा अवभभािकको िवकल उवचर् सुनुिाई प्रविर्ामा विज्ञ साक्षी उपस्तस्थर् हुनु पछा  भने्न वर्नीहरुको 

अवभप्रार् को सूचना सु्कल विभागलाई उपलब्ध गराएनन भने l 
 

सुनुिाई-पश्चािका विषयिसु्तहरु र अवििक्ता शुल्कहरु  

असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नु्य ह्याम्प्शायर को वनयमहरु~Ed 1123.22,34 CFR 300.517 र 

RSA 186-C:16-b,V 

एउटा अवभभािक जो विजर्ी पक्ष हो (एउटा अनुकुवलर् फैसला प्राि गछा , िा कुनै अिस्थाहरुमा, त्यस्तो फैसला जुन प्राथवमक 

रुपमा अनुकुल हुन्छ) उसले र्ा र् उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईमा िा सुनुिाई अवधकारीको वनर्ार्को अर्ालर् को अवपल, 

अवधििाको िुल्कको उवचर् भपााइ प्राि गनासक्छ l RSA 186-C:16-b, (V) अनुसार अवभभािकले सुनुिाई अवधकारीको 

वनर्ार् प्राि गरेको १२० वर्न वभत्रमा राज्य िा संघीर् अर्ालर्मा अवधििाको िुल्कको भपााइका लावग अनुरोध र्ार्र गनुापछा  l 
 

प्रर्ान गना सवकने अवधििाको उवचर् िुल्क रकम त्यो समुर्ार्मा प्रचवलर् र्रमा आधाररर् हुन्छ जहााँ सेिा उपलब्ध गराइएको 

गुर्को प्रकारको वनस्ति मुद्दा िा सुनुिाई खडा भर्ो l प्रर्ान गररएको िुल्कमा कुनै बोनस िा गुर्कको प्रर्ोग हुनेछैन l  
 

सुनुिाई अवधकारी िा अर्ालर्को आरे्ि अनुसार बैठक आर्ोजना नभएमा IEP बैठकमा सहभावगर्ाको लावग अवभभािकको 

अवधििा िुल्कको भपााइ प्रर्ान गररनेछैन l समाधान सत्र िा मध्यस्थर्ा सहभावगर्ाको लावग अवधििाको िुल्क भपााइ 

गररनेछैन l  
 

मुद्दा वमलाउनको वनस्ति सु्कल विभागले एउटा वलस्तखर् प्रस्ताि पेि गररसकेको समर् पवछ एउटा अवभभािकले पाउनु पने 

अवभभािक अवधििा िुल्क र अन्य सम्बस्तन्धर् िुल्कहरुको भपााइ पाउनेछैन l  
 

अवभभािकको अवधििाको िुल्क वनम्न अिस्थाहरुमा पाउन सवकन्छ भवन विचार गना सवकन्छ जब: 

➢ सुनुिाईको िुरुिार्को १० पात्रो वर्नहरु भन्दा अवघ सु्कल विभाग द्वारा वलस्तखर् प्रस्ताि पेि गररएमा; 

➢ १० पात्रो वर्न वभत्र अवभभािकले वलस्तखर् प्रस्ताि अस्तस्वकार गरेमा; र 

➢ मुद्दा वमलाउनको वनस्ति पवहले वर्ईएको प्रस्ताि भन्दा अवभभािकलाई अन्तर्: वर्ईएको वनर्ान कम भएमा l 
 

अवभभािकले सुनुिाईमा िा अर्ालर्को अवपलमा सफलर्ा हावसल गनुाभएको कुरा र सु्कल विभागको मुद्दा वमलाउने प्रस्ताि स्वीकार 

नगनुाको उवचर् कारर् र्वर् अर्ालर्ले थाहा गर्ो भने अर्ालर्ले र्पाईंको अवधििाको िुल्क भपााइको आरे्ि वर्न सक्छ l  
 

अर्ालर्ले वनम्न कुराहरु पत्ता लागेमा अवभभािकको अवधििाको िुल्क रकम कम गना सक्छ: 
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➢ र्पाईं िा र्पाईंको अवधििाले, सुनुिाई िा अर्ालर्को अवपल को समर्मा, अनुवचर् रुपमा वििार्को अस्तन्तम चरर्को 

समाधानमा वढलाई गर्ो भने;  

➢ र्वर् अवधििाको िुल्कहरुको रकम भन्दा घण्टाको वहसािमा काम गने अवधििाको भन्दा धेरै भर्ो भने जो पवन 

समुर्ार्मा समान प्रकारका सेिाहरु उपलब्ध गराउने र्था समान वसप, प्रवर्ष्ठा र्था अनुभिीहरु भए;  

➢ सुनुिाईको प्रकार िा अर्ालर्ी अवपल र्था सम्बोवधर् मुद्दाहरुको सम्बन्धमा वबर्ाएका समर् र्था कानूनी सेिाहरु धेरै वथए भने; िा  

➢ अवभभािकको अवधििाले उवचर् प्रविर्ाको अनुरोध गने सुचनामा LEA लाइ उपरु्ि जानकारी उपलब्ध गराएनन भने l 
 

र्थावप, अर्ालर्ले राज्य िा सु्कल विभागले अनुवचर् रुपमा कार्ाको समाधान िा प्रविर्ामा अनुवचर् रुपमा वढलाई गरेको फेला 

पाछा  भने िा IDEA 204 का प्रविर्ात्मक सुरक्षा उपार्का प्रािधानहरु अन्तगार् कुनै उल्लङ्घन भएको छ भवन पत्ता लगार्ो भने 

िुल्कहरु कटौवर् नगना सक्छ l  
 

उवचर् अवधििा िुल्क प्रचवलर् राज्य िैवक्षक वनकार् िा सु्कल विभागलाई प्रर्ान गना सवकन्छ l 

➢ अवभभािकको अवधििाको विरुद्धमा र्वर् उवचर् प्रविर्ा उजुरी र्ार्र गररएको छ िा मुद्दा पवछको कारर्हरु हलुका छ, 

अनुवचर्, िा अधारहीन छ भने; िा  

➢ अवभभािकको अवधििाको विरुद्धमा जसले र्ो स्पष्ट संग कम्पजोर, अनुवचर्, िा अधारवहन बवन सकेपवछ पवन मुद्दालाई 

वनरन्तरर्ा गना खोजेक खण्डमा;िा  

➢ अवभभािकको अवधििा िा अवििािक को विरुद्धमा, र्वर् अवभभािकको उचवर् प्रविर्ा उजुरी िा मुद्दा पवछको 

कारर्हरुलाई कुनै अनुवचर् उरे्श्यको वनस्ति, जसै्त हर्ोत्साही गराउने, िा नचावहर्ो वढलाई गराउने, िा अनािश्यक रुपमा 

मुद्दा मावमलाको खचा बढाउने कार्ाको वनस्ति प्रसु्तर् गरेको खण्डमा   
 

असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुलाई अनुशावसि गने प्रवियाहरु 
असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नु्य ह्याम्प्शायरको वनयमहरु ~ ED 1124 
 

वनष्कासन जसले स्थापनमा एउटा पररििवन वनमावण गिव  अनुिासनको समस्याको आधारमा विद्धाथीको वनष्कािन वनम्न 

अिस्थामा हुनेछ, यवद 

• र्वर् वनष्कासनहरू सु्कलको १० वनर्वमर् वर्न भन्दा बवढ छन भने िा  

• त्यहााँ एउटा शंखलाबद्ध वनष्कासनहरु छन जसले एउटा ढााँचा नै वनमाार् गछा  कारर् वनष्कासन १० कुल वर्न भन्दा बढी 

भएकोले गर्ाा, कारर् बच्चाको स्वभाि िास्तिमा पुिा घटनामा बच्चाको स्वभाि िास्तविक रुपमा समान भएमा जसको 

कारर् शंखला बद्ध वनष्कासन भएको वथर्ो; र कारर् त्यस्ता थप कारकहरुको कारर् वकनभने प्रते्यक वनष्कासनको 

अिवध, बच्चालाई वनष्कासन गररएको समर्को कुल मात्रा, र वनष्कासन गररएका हरुमा सावमप्यर्ा छ भने l 

जब र्ो हुन्छ र्पाईंले प्रविर्ात्मक सुरक्षा उपार्हरुको सुचनाको प्रवर्वलवप प्राि गनुापछा  l त्यसपवछ र्पाईंको बच्चालाई 

वनष्कासनको लावग स्थान स्थापनमा कवर् पररिर्ान गने बारेमा वनर्ार्को र्ि वर्न वभत्र IEP वटम बैठक आर्ोजना गररनुपछा  र 

IEP वटमले व्यिहार र्पाईंको बच्चामा "प्रकट" भएको असक्षमर्ा हो िा होइन भवन पक्का गनुा पछा  l IEP वटमले र्पाईंको 

बच्चाको व्यिहार उसको/उनको असक्षमर्ा संग सम्बस्तन्धर् छ िा छैन भने्न कुरा वनधाारर् गर्ाछ l र्ो गनाको लावग IEP वटमले रु्इ 

सम्भािनाहरुलाई विचार गनुापछा : 

१. चररत्र (व्यिहार) "बच्चाको असक्षमर्ाको कारर्ले भएको वथर्ो , िा त्यससंग प्रत्यक्ष र अथापूर्ा सम्बन्ध वथर्ो" र  

२. प्रश्न गर्ााको चररत्र(व्यिहार) " IEP वटमलाइ लागु गनामा सु्कल विभागको असफलर्ाको प्रत्यक्ष पररर्ाम वथर्ो l " 
 

जब IEP वटमले त्यो व्यिहार र्पाईंको बच्चाको असक्षमर्ाको एउटा प्रकटीकरर् वथर्ो भनी वनधाारर् गिव , िब IEP वटमले वनम्न 

मध्य एउटा गने पछा : 

➢ सु्कल विभागले पवहले नै FBA संचालन नगरेको भए एउटा कार्ाात्मक व्यािहाररक जााँच (FBA) गनुा पछा  र एउटा 

व्यािहाररक हस्तके्षप र्ोजनाको विकास गनुापछा ; िा  
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➢ पवहले नै विकास गररएको व्यािहाररक हस्तके्षप र्ोजनाको सवमक्षा गनुापछा  र व्यिहारलाई सम्बोधन गना आिश्यक बर्लाि 

गने l  

➢ अवभभािक र LEA ले स्थान पररिर्ान प्रवर्, व्यािहाररक हस्तके्षप र्ोजना पररमाजानको भागको रुपमा सहमवर् नजनाउाँर्ा 

सम्म र "वििेष पररस्तस्थवर्" को कारर्ले हटाउने कार्ा नहुाँर्ा सम्म र्पाईंको बच्चालाई त्यस स्थानमा वफर्ाा पठाउनु पछा  

जहााँ बाट र्पाईंको बच्चालाई हटाइएको वथर्ो l 
 

 

अविव्यस्तक्त वनिावरण र्पाईंको बच्चालाई स्थान वनर्ोजनको पररिर्ान गने गरर वनलम्बन गररएको छ र त्यसै बेला कार्ाान्वर्न 

गने वनर्ार् वलइन्छ भने र्पाईंलाई सुवचर् गराइनु पछा  र प्रविर्ात्मक सुरक्षा उपार्हरुको सूचना उपलब्ध गररनु पछा  l रु्रुनै्त, र्र 

वनर्ार् वलईएको १० सु्कल वर्न भन्दा अवघ नै IEP टोली र अन्य र्क्ष अनुभिीहरु, जसै्त सु्कल मनोिैज्ञावनक, ले अवभव्यस्ति 

वनधाारर्का लावग बैठकको आर्ोजना गनुापछा  l र्वर् र्सलाई पवहले गररएको छैन भने, FBA पवन संचालन गररनेछ र व्यिहाररक 

हस्तके्षप र्ोजनालाई  विकवसर् गररनेछ l र्ो अवभर्स्ति वनधाारर् गररएकै बैठकमा हुनसक्छ l 
 

वनम्न "वििेष पररस्तस्थवर्हरु" व्यिहारमा सस्तम्मवलर् भए बाहेक एउटा अवभव्यस्ति वनधाारर् बैठक रास्तखनेछ l बच्चाले: 

➢ सु्कल, सु्कल पररसरमा िा सु्कलको समारोहमा हवर्र्ार ल्याउने िा राखे्न कार्ा गरेको खण्डमा; 

➢ सु्कल िा सु्कलको समारोहमा वनर्र्िि अिैध औषवधहरु राखे्न, प्रर्ोग गने, िा बेचे्न िा िवजार् िसु्तहरुको वििीको लावग 

उक्साउने कार्ा गरेको खण्डमा; िा  

➢ सु्कल पररसरमा िा सु्कलको समारोहमा अन्य व्यस्तिलाई गम्भीर िारीररक चोट पुर्ााउने कार्ा गरेको खण्डमा l 

र्सको अवर्ररि, विद्धाथीको हालको स्थानमा विद्याथीले आफैलाई/उनलाई गम्भीर खर्रा वनम्पत्याउन सके्न कारर्को लावग, सुनुिाई 

अवधकारीले त्यस्तो विद्धाथीलाई एउटा विघ्र उवचर् सुनुिाई उजुरी संचालन द्वारा IAES मा ४५ सु्कल वदन सम्म राख्न सक्छ l  
 

बच्चालाई हटाउने वनर्ार् कसले गछा  भने्न कुरालाई ध्यान नवर्ई IAES लाई IEP वटमले वनधाारर् गछा  l IAES ले बच्चालाई 

साधारर् पाठ्यिममा र अको व्यिस्थामा भएर्ा पवन बच्चाको IEP को लक्ष्यहरु र्फा  प्रविर्ा जारर राख्न सक्षम गराउनु पछा  l र्ो 

व्यिहारलाई र्ोहोररन बाट रोके्न वनवमार् सेिाहरु पवन उपलब्ध छन l  
 

IAES मा बच्चाको स्थापनको समर्मा, IEP वटमले (र्वर् र्ो पवहले गररएको छैन भने) एउटा FBA संचालन गनुा पछा  र एउटा 

सकारात्मक व्यािहाररक हस्तके्षप र्ोजना विकास गनुापछा  l एउटा अवभव्यस्ति वनधाारर् बैठक पवन संचालन गनुा आिश्यक छ l 

IAES मा वबद्धाथीहरु भएको समर्मा IEP वटमले वनम्न कुराहरु गना पाउाँछ: 

➢ विद्धाथीलाई हालको स्थान वनर्ोजन बाट हटाउने;  

➢ उपरु्ि भएमा हालको IEP को उपरु्िर्ाको बारेमा विचार गने र पररिर्ानहरुको प्रस्ताि गने; र्था 

➢ उपरु्ि भएमा रु्घाटना भएको स्थान वनर्ोजनको उपरु्िर्ालाई विचार गने र पररिार्ाान्हारुको प्रस्ताि गने l 
 

पररिाषाहरु: िवजार् िसु्तको अथा औषवध िा खण्ड 202(c) का िवजार् िसु्त ऐन (21 USC 812(c) का अनुसुवचहरु I, II, III, IV िा 

V अन्तगार् पवहचान गररएका अन्य िसु्त हो l  
 

गैर-कानूनी औषवधको अथा िवजार् लागुपर्ाथा हो र्र र्समा ऐन िा संघीर् कानूनको अन्य कुनै प्रािधान िा अन्य अवधकार अन्तगार् 

गैर-कानूनी रुपमा राखे्न िा प्रर्ोग गने िसु्त समािेि हुाँरै्न l  
 

हवर्र्ार भनेको त्यस्तो हवर्र्ार हो जसलाई विषाक 18, USC को खण्ड 94/30 को उपधारा (g) अनुिेर् (2) अन्तगार् "खर्रनाक 

हवर्र्ार" िब्दले वचवनन्छ l  
 

गम्भीर िारीररक चोटपटक को अथा विषाक 18, USC को खण्ड 1365 को उपधारा (h) को अनुिेर् (3) अन्तगार् वर्ईएको िब्द हो l 

 

अवपलको अविकार र्पाईं िा सु्कले विभागले एउटा अन्तररम िैकस्तल्प स्थानमा उवचर् प्रविर्ाको अनुरोध गरै् अवभव्यस्ति 

वनधाारर् िा स्थापन सम्बस्तन्ध कुनै पवन वनर्ार्मा अवपल गना सकु्नहुन्छ l र्पाईं र्ा सु्कल विभागले एउटा "विघ्र सुनुिाई" र्ी 

समस्याहरु जवर् सक्दो चाडो समाधान गना एउटा अनुरोध गना सकु्नहुन्छ l 
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अनुशासन संग सम्बस्तन्धि मुद्दाहरुका लावग वशघ्र उपयुक्त प्रवियाको सुनुिाई अनुिासनका मुद्दाहरुलाई विघ्र (दु्रर्) 

उपरु्ि प्रविर्ाको सुनुिाईमा संग्लग्न गर्ाा: 

➢ विक्षा विभागद्वारा सुनुिाई अवधकारीहरुको मापर्ण्ड पुरा गने उपरु्ि प्रविर्ाको सुनुिाई अवधकारीद्वारा संचालन 

गनुापर्ाछ; 

➢ २० सु्कल वर्नवभत्र आर्ोजना गररनुपछा  र १० सु्कल वर्न वभत्र वनर्ार्मा पुगु्न पछा ;  

➢ अन्य उपरु्ि प्रविर्ाको सुनुिाई वनर्ार् NH को विक्षा विभाग द्वारा उले्लख भए अनुसार गररनुपछा  l र्स अवपल प्रविर्ा 

अिवधमा, IAES मा स्थापन गररएको एउटा बच्चा त्यवह स्थानमा रहन्छ, जब सम्म सुनुिाई अवधकारीले उसको/उनको 

फैसला सुनाउरै्न िा ४५ सु्कल वर्न अिवध समाि हुाँरै्न l स्थानान्तरर्लाई र्ो अिवधमा बच्चाको "स्तस्थर राखे्न" स्थानान्तर 

भवननेछ l 
 

र्वर् सु्कल विभागले बच्चा अरुहरुको सुरक्षाको वनस्ति एउट खर्रा हो भवन ठान्छ भने, उसले बच्चालाई "अन्तररम" स्थानमा 

रहनको लावग अनुरोध गना सक्छ, िा IEP वटमले प्रस्ताविर् गरेको अन्य िैवक्षक स्थानमा उसलाई/उनलाई स्थानान्तर गना सक्छ l 

सु्कल विभागले बच्चाको फकााइले बच्चाको िा अरुहरुको सुरक्षामा खर्रा वनम्पत्याउरै्न भवन ठान्छ भने सुनुिाईको अिवधमा 

बच्चा उसको/उनको पवहलेको स्थानमा फवका न सक्छ l त्यस्तो अिस्थामा सु्कल विभागले एउटा विघ्र सुनुिाईको अनुरोध गना 

सक्छ l र्ो प्रविर्ा आिश्यकर्ा अनुसार र्ोहोर्ााउन सवकन्छ l असक्षमर्ा भएका बच्चालाई IAES िा सुनुिाई अवधकारीले छनौट 

गरेको अन्य स्थानमा साने संगका वििार्हरु, सुनुिाई अवधकारीले IAES मा स्थानान्तर गर्ाा उसले िा उनले प्रर्ोग गने उही 

प्रविर्ालाई पालना गनुापछा  l  
 

सु्कल विभागले असक्षमर्ा भएको बच्चालाई सबै बालबावलकाहरुमा लागू हुने प्रविर्ाबाट अनुिाविर् गरेको खण्डमा सु्कल 

विभागले र्स अनुिासनात्मक कार्ाको बारेमा अस्तन्तम वनर्ार् गने व्यस्ति िा व्यस्तिहरुलाई वििेष विक्षा र्था अनुिासनात्मक 

रेकडाहरु पठाउनुपछा  l 
 

विद्धाथीहरु जसलाई अझै सम्म विशेष वशक्षाको लावग योग्य िवन वनिावररि गररएको िैन वर् विद्धाथीहरु जसलाई अझै 

सम्म पवहचान गररएको छैन, र्र अनुिासनात्मक प्रविर्ाहरुमा संग्लग्न छन भने मातै्र, र सु्कल विभागलाई बच्चा असक्षमर्ा 

भएको बच्चा हो भने्न ज्ञान भएको अिस्थामा मातै्र र्स खण्डमा व्याख्या गररएको सुरक्षाहरु लागू हुनेछ वकनभने:  

➢ अवभभािकले आफ्नो बच्चालाई वििेष विक्षा र्था सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको आिश्यकर्ा पछा  भवन, वलस्तखर् रुपमा सु्कल 

कमाचारी समक्ष वचन्ता व्यि गरेको हुनाले; 

➢ बच्चाको अवभभािकले आफ्नो बच्चाको मुल्याङ्कनको लावग अनुरोध गरेको हुनाले; 

➢ विक्षक (िा अन्य सु्कल विभागका कमाचारी)ले सु्कल विभागको बच्चा खोज(Child Find) िा सन्दभा प्रर्ाली(Referral 

System) अनुसार वििेष विक्षा वनरे्िक िा अन्य वनररक्षर्ात्मक कमाचारी समक्ष बच्चाको व्यिहार िा कार्ासम्पार्नको 

व्यहोरा सम्बस्तन्धर् वचन्ता व्यि गरेको हुनाले l 

अनुशासनात्मक प्रविया अिविमा मुल्याङ्कन र्वर् र्पाईंले अनुिासनात्मक प्रविर्ाको अिवधमा आफ्नो बच्चाको लावग 

मुल्याङ्कनहरुको अनुरोध गनुा भर्ो भने मुल्याङ्कनहरुलाई सम्भि भएसम्म विघ्र(दु्रर्) संचालन गररनुपछा  र र्पाईंको बच्चा त्यवह 

िैवक्षक स्थानमा रहने छ जुन मुलभूर् वनलम्बन को अिवधमा िैवक्षक अवधकारीहरुले वनधाारर् गरेका वथए, जसमा िैवक्षक 

सेिाहरु विना वनलम्बन िा वनष्कासन समािेि हुन सक्छ l र्वर् र्पाईंको बच्चा असक्षम भवन थाहा गररन्छ भने सु्कल विभागले 

अवपलहरु र/िा अन्तररम िैकस्तल्पक िैवक्षक िार्ािरर्(IAES) को अिवधको समर् सवहर् वििेष विक्षा र्था सम्बस्तन्धर् सेिाहरु 

उपलब्ध गराउनुपछा  l 
 

कानून प्रििवन र न्यावयक अविकाररलाई वसफाररस िथा त्यसक पहल IDEA 2004 ले वनकार्लाई असक्षमर्ा भएको बच्चा 

द्वारा गररएको उपरु्ि अवधकारीहरुलाई ररपोटा गना प्रवर्बन्ध लगाउाँरै्न िा राज्य कानून प्रिर्ान र्था न्यावर्क अवधकारीहरुलाई 

आफ्ना राज्य र्था संवघर् कानूनका आिेर्नका उत्तरर्ावर्त्वहरु पालना गना रोक लगाउाँरै्न l 
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वसमाहरुको वििान 
  

उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईहरु, राज्य र्था संवघर् अर्ालर्मा अवपलहरु, र अवधििाको िुल्कको भपााइ र र्पाईंले वर्नुा भएको 

एकर्फी स्थानान्तरर् टु्यिन िुल्क भपााइमा संगं्लग कार्ािाहीहरुमा राज्य कानूनले वनविर् समर् वसमा लागू गछा  जसलाई 

"वसमाहरुको विधानहरु" भवनन्छ l  

 

अवििािक िा सु्कल वििाग समय सीमाहरुको पालना गनव असफल िएको िण्डमा विनीहरुले उपयुक्त प्रवियाको 

सनुिाईको िा सुनुिाई अविकारीको अदालिी वनणवयको अवपल गने अविकार गुमाउनेिन l  
 

वनम्न वलस्तखर् कुराहरु महत्वपूर्ा समर् सीमाहरुको संवक्षि सुची हो: 

➢ अवभभािकले आरोप लगाइएको उल्लङ्घन पत्ता लागेको िा र्थोवचर् रुपमा पत्ता लगाइनु पने समर्को २ िषा वभत्र 

अवभभािकले एउटा उवचर् प्रविर्ा सुनुिाईको अनुरोध गनुापछा ; 

➢ अवभभािकले एकपक्षीर् स्थानान्तरर्का लागर्हरु पुनिः प्राि गनाका लावग एकपक्षीर् स्थानान्तरर्को ९० वर्न वभत्र उवचर् 

प्रविर्ाको सुनुिाइको अनुरोध गनुापछा ; 

➢ अवभभािकले आफ्नो अवधििाको िुल्क र्था उवचर् अर्ालर्ी िुल्कहरु पुनिः प्राि गनाका लावग सुनुिाई अवधकारीको 

अस्तन्तम वनर्ार् प्रास्तिको १२० वर्नवभत्र राज्यको उच्च अर्ालर् िा संवघर् अर्ालर्मा कुनै पवन कार्ािाही र्ार्र गनुापछा  l 

त्यस्ता सबै वनर्ार्हरु रु्बै पक्षहरुको प्रमावर्र् मेलमा रवसर् वफर्ाा अनुरोध विक्षा विभागले  पठाउनेछ l 

 

सािवजवनक िचवमा वनवज सु्कलका बालबावलकाका अवििािकहरु द्वारा एकपक्षीय 

स्थानान्तरणको वनस्ति आिश्यकिाहरु 
 

असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको वशक्षाको लावग नु्य ह्याम्प्शायर वनयमहरु ~ Ed 1112 

र्वर् सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चाको लावग एउटा वनिुल्क उवचर् वनवज विक्षा (FAPE) उपलब्ध गरार्ो भने र र्र्ी र्पाईं 

आफ्नो बच्चालाई एउटा वनवज सु्कलमा राख्न चाहनु भर्ो भने र्ब सु्कल विभागले र्पाईंलाई वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु 

लगर्ार् विक्षाको खचा वर्ना आिश्यक छैन l र्र, जहााँ वनवज सु्कल अिस्तस्थर् छ त्यहााँ सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चालाई वर् 

विद्धाथीहरुको संख्याको साथमा समािेि गनुापछा  जसको आिश्यकर्ाहरु IDEA 2004 अन्तगार्का व्यिस्थाहरुमा वनवज 

विद्धालर्मा भनाा गराएका अवभभािकका बालबावलकाहरु को विषर्मा सम्बोधन गररएका छन l र्ी बालबावलकाहरुले वििेष 

विक्षाको वनस्ति सु्कल विभागको खचा प्राि गना पाउनेछैनन l  IDEA 2004 अन्तगार्, समान सेिाहरु वनधाारर् गने उत्तरर्ावर्त्व 

अब वनवज विद्धालर् सवहर् कुल विभागलाई पछा  र र्पाईं र र्पाईंको बच्चाको बसोबास गने के्षत्रको सु्कल विभागमा परै्न l 
 

सािाजवनक सु्कल विभागको वनस्ति अनेक प्रविर्ाहरु अब संघीर् कानूनले माग गछा  ल आफ्नो भौगोवलक वसमा वभत्र भएका कुनै 

पवन वनवज सु्कल(हरु) संग त्यस वनवज सु्कलका अवधकारीहरु र वर् वनवज सु्कलहरु गईरहेका असक्षमर्ा भएका 

बालबावलकाहरुका अवभभािक प्रवर्वनवधहरु संग विचार विमिा गनुा पने माग IDEA 2004 ले एउटा सु्कल विभागलाई गनासक्छ 

l अथापूर्ा परामिामा आधाररर् भएर, वनवज सु्कल(हरु) स्तस्थर् सू्कल विभागले सो समुहका बालबावलकाको लावग वनधााररर् IDEA 

2004 कोषहरु कसरर खचा गने भवन र्ोजना बनाउनु पछा , त्यो एउटा, अवभभािकहरु संग बसेका केवह िा सबै 

बालबावलकाहरुले वनजी सु्कलमा उपस्तस्थर् हुाँर्ा केवह समान वििेष विक्षा सेिाहरु प्राि गना सकु्नहुन्छ l अवभभाकहरु संग 

बसेका वनजी सु्कलका असक्षमर्ा भएका बच्चालाई प्रर्ान गररएका न्यार्ोवचर् सेिाहरु, जुन उनीहरुले प्राि गनाको लावग 

वजल्लाहरु द्वारा वनवमार् सेिा र्ोजनाको (SP) मा व्याख्या गररएको हुनुपछा  l 
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विद्धाथीको LRE मा IDEA 2004 को मागहरु अनुरुप FAPE को वनस्ति र्ोग्यर्ा र्थािर् रहनेछ, र कुनै पवन समर् बच्चा 

बसोबास गरेको सु्कल विभागको सािाजवनक व्यिस्था वभत्र प्रिेि गना सके्नछ र त्यस पवछ मातै्र बसोबास गरेको के्षत्रको सु्कल 

विभाग माफा र् IEP का समू्पर्ा सेिाहरु प्राि गना र्ोग्य हुन्छ l 

FAPE एउटा समस्या हैँदा स्थानान्तरण जहााँ र्पाईं र र्पाईंको बच्चा बसु्न हुन्छ त्यो त्यो सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चाको 

वनस्ति FAPE उपलब्ध नगराएको र्पाईंले ठानु्न भर्ो भने, र्पाईंले कार्ािमको लावग सु्कल विभाग (बसोबास के्षत्रको सु्कल 

विभाग) लाई भुिानी प्राि गने प्रर्त्न गनाको लावग वनष्पक्ष उवचर् प्रविर्ाको सुनुिाईको लावग मुद्दा र्ार्र गनासकु्न हुन्छ l र्ो 

विकल्प त्यस्ता बच्चाका अवभभािकहरुका लावग उपलब्ध हुन्छ जसले पवहले नै आफु बसोबास गने के्षत्र(स्थानान्तर टोवल द्वारा 

छनौट गररएको वनजी कार्ािम भएर्ा पवन) को सािाजवनक सु्कल माफव ि वििेष विक्षा र्था सम्बस्तन्धर् सेिाहरु प्राि गररसकेको 

वथर्ो l सुनुिाई अवधकारी िा अर्ालर्ले बच्चा बसोबास गने सु्कल विभागले वनजी कार्ािममा बच्चाको भनाा हुनु पुिा समर्ोवचर् 

रुपमा बच्चालाई FAPE उपलब्ध गराएको छैन भने सुनुिाई अवधकारी िा अर्ालर्ले बसोबास के्षत्रको सु्कल विभागलाई उि 

भनााको पूर्ा िा आंविक िुल्क भपााइ गना आिश्यक गराउन सक्छ l  

 

अवभभािकीर् स्थानान्तरर्ले राज्य िा स्थानीर् विक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध गराइएको राज्य स्तर को मापर्ण्ड पुरा गरेन भने पवन 

सुनुिाई अवधकारीले त्यस अवभभािकीर् स्थानान्तरर्लाई उवचर् ठहराउन सक्छ l   

 

िपावइको वसमाहरु "एकपक्षीर्" अवभभािक स्थानान्तर भपााइको खचा वनम्न अिस्थामा घटाइनु िा अस्तस्वकार हुनसक्छ: 

➢ र्पाईंको बच्चालाई सािाजवनक सु्कल स्थानान्तर बाट हटाउनु भन्दा अवघ बसोबासको के्षत्रको सु्कल विभागमा  जहााँ र्पाईं 

सहभागी हुनुभएको सबै भन्दा पवछल्लो IEP वटम वमवटङ्ग मा, र्वर् र्पाईंले IEP टोलीलाई आफ्नो बच्चालाई FAPE प्रर्ान गना 

सािाजवनक वनकार्ले प्रस्ताि गरेको स्थानान्तरलाई र्पाईंले अस्तस्वकार गनुाभएको कुरा र्पाईंले सुवचर् गराउनु भएन भने, 

जसमा सािाजवनक खचामा एउटा वनजी सु्कलमा र्पाईंले आफ्नो बच्चालाई भनाा गराउने र्पाईंको वचन्ता र विचार पवन व्यि 

छ; िा सािाजवनक सु्कल स्थापन बाट र्पाईंको बच्चालाई हटाउनु भन्दा कस्तिमा १० कामकाजको वर्नहरु(कामकाजको 

वर्न वभत्र पने कुनै पवन विर्ा लगार्र्) भन्दा अवघ, र्पाईंले आफ्नो बच्चालाई वनकाल्ने आफ्नो विचारको वलस्तखर् सूचना 

वर्नुभएन भने;  

➢ र्पाईंको बच्चालाई सािाजवनक सु्कलको भनाा बाट हटाउन भन्दा अवघ, सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चालाई मुल्याङ्कन गरेन 

अवभप्रार्को बारेमा सुवचर् गर्ाा पवन र्पाईंले आफ्नो बच्चालाई मुल्याङ्कनको लावग ल्याउनु भएन भने; िा 

➢ अर्ालर्ले र्पाईंको कार्ाहरु अनुवचर् भएको ठहर गरेमा l 

 

र्रैपवन, र्ो सूचना उपलब्ध गराउन असफल भए र्ापवन वनम्न अिस्थामा भरपाईको रकम घट्ने िा अस्तस्वकार गररनेछैन र्वर्: 

➢ सु्कलले सूचना उपलब्ध गराउन बाट र्पाईंलाई बस्तिर् गर्ो भने; 

➢ र्पाईंले र्ी सूचना आिश्यकर्ाहरुको सूचना प्राि नगनुा भएको खण्डमा; िा  

➢ सूचना आिश्यकर्ाहरु पालन गर्ाा बच्चालाई िारीररक जोस्तखम पना सके्न रे्स्तखएमा; र अर्ालर् िा सुनुिाई गने 

अवधकारीको सािधानीमा, माग गररएको सूचना उपलब्ध गराउन असफल हुनुभए र्ापवन घटाइने िा अस्तस्वकार गररनेछैन  

➢ र्पाईं अविवक्षर् हुनुहुन्छ र अंिेजीमा लेख्न सकु्न हुन्न; र/िा  

➢ सूचनाको मागको पालना गनााले बच्चालाई गम्भीर भािनात्मक चोट पुग्न सके्न रे्स्तखएमा l 

 

एकपक्षीर् स्थानान्तरको अिस्थामा, सु्कल विभागलाई बच्चाको मुल्याङ्कन गने र एउटा IEP विकास गने उवचर् मौका नवर्ईएको 

खण्डमा, सू्कल विभागलाई बच्चाको मुल्याङ्कन गने र IEP विकास गने एउटा मौका नवर्ईए सम्म र्पाईंले भपााइको खोवज गनुा 

हुनेछैन l 
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वनिुल्क िा कम खवचालो सहार्र्ा/श्रोर्हरु 

 

वििेष विक्षा र वििेष विक्षा प्रविर्ा अन्तगार् वर्नीहरुको अवधकारहरु र्पाईंलाई बुझ्न र प्राि गना र्पाईंलाई सहार्र्ा पुर्ााउन 

वन:िुल्क र्था कम खवचालो सेिाहरु उपलब्ध छन् l र्स्तो सहार्र्ा उपलब्ध गराउन सके्न केवह वनकार्हरु को सुची र्ल वर्ईएको छ l  

 

सु्कल वििागको वनस्ति विशेष वशक्षा वनदेशक  

(सु्कल विभागले वनिुल्क र्था कम खवचालो कानूनी श्रोर्हरुको सुची कार्म राख्नुपछा  जसले स्थानीर् श्रोर्हरु समािेि गछा न) 
 

Bureau of Special Education (वििेष विक्षा बु्यरो) 

New Hampshire Department of Education (नु्य ह्याम्प्िार्र विक्षा विभाग) 

101 Pleasant Street  

Concord, New Hampshire 03301-3860 

टेवलफोन :( 603) 271-3741 

फ्याक्स: (603) 271-1099 

इमेल: Barbara.Raymond@doe.nh.gov 

 

Disabilities Right Center, Inc. (असक्षमर्ा अवधकार केन्द्र, इन्कपोरेिन) 

P.O. Box 3660 

Concord, New Hampshire 03301 

टेवलफोन: (603) 228-0432 िा 1-800-834-1721 

फ्याक्स: (603) 225-2077 

इमेल: advocacy@drcnh.org 

 

New Hampshire Bar Association/Pro Bono (नु्य ह्याम्प्िार्र बार एिोवसएिन/ प्रो बोनो) 

112 Pleasant Street 

Concord, New Hampshire 03301 

टेवलफोन: (603) 224-6942 िा 1-800-852-3799 

(भनाा असक्षमर्ा अवधकार केन्द्र माफा र् हुन्छ) 
 

Parent Information Center (PIC) (अवभभािक जानकारी केन्द्र) 

54 Old Suncook Road  

Concord, New Hampshire 03301 

(603) 224-7005 िा 1-800-947-7005 

फ्याक्स: (603) 224-4365 

िेबसाइट (कमाचारीको इमेलमा जडान हुन्छ): www.parentinformationcenter.org 

mailto:Barbara.Raymond@doe.nh.gov
mailto:advocacy@drcnh.org
http://www.parentinformationcenter.org/
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अवभभािक जानकारी केन्द्रले "वििेष विक्षा प्रविर्ाका चरर्हरु" नामको एउटा वनिुल्क पचाा उपलब्ध गराउाँछ जसले वििेष 

विक्षा प्रविर्ा र कानूनहरुको विषर्मा वििरर्हरु उपलब्ध गराउाँछ l  

 

नोट: अवर्ररि जानकारी आफ्नो स्थानीर् सु्कल विभाग, NH विक्षा विभागमा (603) 271-3741 मा सम्पका  गरेर िा NH विक्षा 

विभागको र्स िेबसाइट बाट प्राि गना सवकन्छ: 

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm 

 

वदनहरुको पररिाषा र "वदनहरु" को प्रकार 

 

असक्षमिा िएका बालबावलकाहरुको 

वशक्षाका लावग नु्य ह्याम्प्शायर वनयमहरुमा प्रयोग हने वदनका प्रकारहरु 

 

"वर्न" लाई IDEA को खण्ड 300.9 मा वनम्न अनुसार पररभावषर् गररएको छ: 

(क) व्यिसार् वर्न िा सु्कल वर्न भवन उले्लख गररएको बाहेकको अिस्थामा वर्न को अथा पात्रो वर्न भने्न हुन्छ; 

(ख) व्यिसार् वर्नको अथा संवघर् र राज्य विर्ाहरु बाहेक(खण्ड 300.403(d)(1)(ii) मा भएको जसै्त विर्ाहरु 

खासगरी व्यिसार् वर्नको नाममा समािेि नभए सम्म) सोमबार रे्स्तख िुिबार भने्न हुन्छ; र  

(ग) (1) सु्कल वर्न भन्नाले बालबावलकाहरु िैवक्षक उरे्श्यहरुका लावग सु्कलमा उपस्तस्थर् हुने आंविक वर्न सवहर्को 

कुनै पवन वर्न  हो l 

 

 

पात्रो वदन 

वदनहरु  

६० मुल्याङ्कन पुरा भर्ो- Ed 1107.01(c)-(d) 

३० र्ोग्यर्ाको वनधाारर्को ३० वर्न वभत्र एउटा प्रारस्तम्भक IEP को विकास गना बैठक आर्ोजना गररन्छ- 34 CFR 

300.323(c)(1)-(2) 

१० LEA द्वारा अवभभािकहरुलाई वर्ईएको IEP वटमको बैठकको वलस्तखर् सूचना - Ed 1103.02(a) 

५ LEA द्वारा अवभभािकहरुलाई वर्ईएको बैठकको वलस्तखर् सूचना- अवभव्यस्ति वनधाारर् बैठक- Ed 1103.02(a) 

१० LEA ले -वििेष विक्षा वनरे्िकलाई गृह- वनरे्िको वनरन्तरर्ालाई सहर्र्ा गनाका कागजार् पेि गने वमवर्को ४६ वर्न भन्दा 

अवघ-Ed 1111.05(h) 

४५ LEA द्वारा लागुपर्ाथा र्था हवर्र्ारहरुको IAES मा स्थानान्तरको पररिर्ानको अिवध- Ed 1124.01  

४५ सुरक्षाको कारर् सुनुिाई अवधकारी द्वारा IAES मा स्थानान्तरको पररिर्ानको अिवध- Ed 1124.01 

४५ विघ्र सुनुिाईमा ४५ वर्न वभत्र सबै पक्षहरुलाई वनर्र्ा पत्राचार गररन्छ - Ed 1123.25 

३० वसफाररसको ३० वर्न वभत्र LEA द्वारा प्रवर्वनवधको आिश्यकर्ा वनधाारर् - Ed 1115.03(g) 

३० विक्षा आरु्ि द्वारा गररएको अनुसन्धान पिार् अवभभािक प्रवर्वनवध को वनरु्स्ति समास्ति- Ed 1115.05(d) 

३० DoE द्वारा LEA लाई वलस्तखर् सूचना र प्रवर्वनवध अवभभािकले प्रवर्वनवध अवभभािकको सम्बन्ध समास्ति - Ed 1115.05(d) 

५५ अवभभािकले प्रवर्वनवध वनरु्स्तिको विरोध गछा  भने, ५५ वर्न वभत्र वनर्ार् गररनेछ- Ed 115.09(b)(2) 

१४ अवभभािकहरुले सहमवर्का लावग LEA द्वारा WPN मा पत्राचार गररएको वमवर्मा प्रविर्ा जनाउनु पने वर्न- Ed 

1120.03(a) 

१४ अवभभािकहरुले सहमवर्का लावग LEA बाट WPN को LEA रवसर् द्वारा पत्राचार गररएको वमवर्मा प्रवर्विर्ा जनाउनु पने 

वर्न- Ed 1120.04(c) 

१४ र्वर् अवभभािक सहमवर्को अनुरोधका लावग प्रवर्विर्ा जनाउन असफल हुन्छन भने LEA ले प्रस्ताविर् पररिर्ान गना सके्न 

http://www.education.nh.gov/instruction/special_ed/index.htm
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समर्पवछको वर्न- Ed 1120.06(a) 

६० उजुरी समाधान समर् सीमा-Ed 1121.02(e) 

९५ पुनविाचारको लावग अनुरोध गररएमा उजुरीको समाधान- Ed 1121.04 

२० १० वर्न वभत्र आरु्ि पुनविाचार उजुरी पररर्ाम अनुरोध गनुाहोस- Ed 1121.04(a) 

१५ आरु्िले उजुरीको पुनविाचार पुरा गनेछ - Ed 1121.04(b) 

५ मध्यस्थर्ामा आउनेको सूचना- RSA 186-C:24 I(b) 

३० मध्यस्थर्ा अनुरोधको ३० वर्न वभत्र संचालन गररन्छ- RSA 186-C:24 II(b) 

१० मध्यस्थर्ाको अवघ पक्षहरुले आफ्नो मुद्दाको महत्वपूर्ा पक्षहरु पेि गछा न- ED 205.03(h) 

३० मध्यस्थकर्ााले विधानको कार्ाालर्मा प्रवर्िेर्न वर्न्छन र िुरुको मध्यस्थर्ा सत्रको ३० वर्न वभत्र मध्यस्थर्ाको अिस्थाको 

सुनुिाई गछा न- ED 205.03(m) 

५ र्टस्थ समे्मलन मध्यस्थर्ाको अवघ पक्षहरुले आफ्नो मुद्दाको महत्वपूर्ा पक्षको सारांि पेि गछा न- RSA 186:C:23-b II(a) 

१२० सुनुिाइको बााँकी  प्रविर्ाको अवपल १२० वर्न वभत्र गररन्छ- RSA 186-C:16-b IV-V 

५ सुनुिाइको बााँकी प्रविर्ा भन्दा अवघ पक्ष द्वारा र्थ्यहरुको प्रस्ताविर् कथनहरुको साटफेर- Ed 1123.15(b)  

३० ३० वर्नवभत्र सुनुिाईको बााँकी प्रविर्ाको पूर्ा लागू- Ed 1123.22(a) 

९० विधान कार्ाालर्मा सुनुिाई अवधकारीको वनर्ार्को कार्ािाही व्याख्याको सुनुिाईहरु वलस्तखर् प्रवर्िेर्न वर्ने- Ed 

1123.22(b) 

२० विघ्र सुनुिाईको पवहलो वर्न अनुरोध गररएको १४ वर्नवभत्र हुन्छ- Ed 1123.25(c)(2) 

२० प्रिेि गररनु पने कार्ाको २० वर्नवभत्र NHSEIS मा जानकारी प्रिेि गनाको लावग LEA उत्तरर्ार्ी हुन्छ- Ed 1126.07 

सु्कल वदनहरु 

१० अनुिासनात्मक वनष्कासनको पवहलो १० वर्न वभत्र कुनै पवन सेिाहरु हुन्न (सक्षम विद्धाथीहरुको लावग कुनै सेिाहरु प्रर्ान 

गररएन भने)- Ed 1124.01 

१० लगार्ार अनुिासनको वनष्कासनको वर्नहरु=स्थापन पररिर्ान- Ed 1124.01- Ed 1124.02 

१८० सु्कल िषामा हुने वर्नहरु=सु्कल िषा- RSA 189:1 

१०+  अनुिासनमा वनष्कासनको संवचर् वर्नहरु- Ed 1124.01 

१० स्थानान्तर पररिर्ानको वनर्ार्को वर्नबाट १० सु्कल वर्न वभत्र वजल्लाले अवभव्यस्ति वनधाारर् सवमक्षा संचालन गनुापछा - Ed 

1124.01 (34 CFR 300.530(e)) 

४५ वनर्ार्हरु पुगेको र DPH मा पक्षहरुलाई पत्राचार गररएको वर्नहरु (अनुपस्तस्थवर् र विस्तार छुट छ)- Ed 1123.18(e) 

वर्नहरुको 

# कुनै सेट 

छैन 

वनलम्बन/वनष्कासनको १० वर्न रे्स्तखको अिवधमा - FAPE प्रर्ान गररन्छ- Ed 1123.01- Ed 1123.02 

व्यिसाय वदनहरु 

१० सािाजवनक खचामा बच्चालाई वनजी सु्कलमा वनष्कासन गने पुिा सूचना( व्यिसार् वर्नहरुमा पने विर्ाहरु सवहर्)- Ed 

112.02(34 CFR 2000.148(d)(I)(III) 

२ विघ्र सुनुिाई- DPH मा अन्य पक्ष द्वारा खुलासा नगररएका नर्ााँ प्रमार्को वसवमर् अन्तिाार्ाा-Ed 1123.25(g) 

२ विघ्र DPH मा पवहलो वर्न भन्दा अवघ प्रमार्को पररिर्ान- Ed 1123.25(g) 

५ वनर्वमर् DPH मा पवहलो वर्न भन्दा अवघ प्रमार्को पररिर्ान- Ed 1123.15(b) 

५ DPH मा अन्य पक्ष द्वारा खुलासा नगररएका नर्ााँ प्रमार्को वसवमर् अन्तिाार्ाा- Ed 1123.17(c)(3) 

१० स्थापन बाट एउटा अनुिासनात्मक वनष्कासनको बढीमा १० वर्न वभत्र IEP वटम भेट्छ- Ed 1124.01 

५ ADP सुनुिाईको पवहलो वर्न भन्दा पुिा प्रस्ताविर् कथनको र्थ्यहरुमा वचन्ह लगाई- Ed 1123.15(b) 

१५ वसफाररस प्राि पवछ वसफाररस गररएको बैठकको अिस्था- Ed 1106.01(d)-(e) 
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पररिणी शब्द 

वनम्न वलस्तखर् सुची वििेष विक्षा प्रविर्ा र वििेष विक्षा कानूनहरु/अवधकारहरुका सम्बन्धमा प्रर्ोग गररएको पररिर्ी 

िब्दहरुको सुची हो l सूचीबद्ध गररएका सबै पररिर्ी िब्दहरु र्ो पुस्तस्तकामा समािेि गररएको छैन l र्सलाई पूर्ा सूचीको 

रुपमा बुझ्नु हुाँरै्न र्र र्पाईंलाई वििेष विक्षा सामिीहरुको बुझाइमा सहार्र्ा वर्ने साधनको रुपमा बुझ्नु पछा  l 

 

पररिणी शब्द  विषय 

ABA   लागू गररएको व्यािहाररक विशे्लषर्  

ADA   असक्षमर्ा भएका अमेररकीहरुको ऐन 

ADD/ADHD  ध्यान कवमको अवनर्वमर्र्ा/ उच्च विर्ािीलर्ाको अवनर्वमर्र्ा  

APE   अनुकुवलर् िारीररक विक्षा  

ASL   अमेररकी सांकेवर्क भाषा  

AT(S)    सहार्क प्राविवधक (सेिाहरु) 

CAPD    केस्तन्द्रर् अवडटरर प्रविर्ा असनु्तलन  

CASA    अर्ालर्ले वनरु्ि गरेको वििेष अवधििा  

CEC   विविष्ट बालबावलकाको वनस्ति पररषर्  

CF    श्वास िस्ति संिमर्  

CFR    संवघर् वनर्मन आचार संवहर्ा  

CHINS    सेिाहरुको आिश्यकर्ामा बालबावलका  

CMHC    सामुर्ावर्क मानवसक स्वास्थ्य केन्द्रहरु  

CP    मस्तस्तष्क पक्षघार्  

DD    विकसात्मक वढलाई (९ माफा र् जन्म)/ विकसात्मक असक्षमर्ा  

DDC    विकासत्मक असक्षमहरुको पररषर्  

DHHS    स्वास्थ्य र्था मानि सेिाहरुको विभाग  

DOE    विक्षा विभाग  

DRC    असक्षमर्ा भएकाहरुको अवधकारको केन्द्र  

DCYF    बालबावलका, रु्िा र्था पररिारको विभाग  

DS    डाउन वसन्ड्र ोम  

DP    उपरु्ि प्रविर्ा  

ED    भािनात्मक कवठनाई  

EI    प्रारस्तम्भक हस्तके्षप  

EIN    प्रारस्तम्भक हस्तके्षप संजाल  

ELL    अंिेजी भाषाको विद्धाथी  

ESSA    सबै विद्धाथी सफल ऐन 

ESL    र्ोश्रो भाषाको रुपमा अंिेजी भाषा  

ESY    विस्ताररर् सु्कल िषा  

FAPE    वनिुल्क र उवचर् सािाजवनक विक्षा 

FAS    भू्रर् सम्बस्तन्ध मवर्रा लक्षर्  

FBA    कार्ाात्मक व्यिहार मुल्याङ्कन  

FCESS   पररिार केस्तन्द्रर् प्रारस्तम्भक सहार्र्ा र सेिाहरु  

FERPA   पाररिाररक िैवक्षक अवधकार र्था गोपवनर्र्ा ऐन  

HI    श्रिर् िस्तिमा कवठनाइ  

ID    बौस्तद्धक असक्षमर्ा  

IDEA 2004   असक्षमर्ा भएका व्यस्तिहरुको ऐन २००४ 

IEE    स्वर्न्त्र िैवक्षक मुल्याङ्कन  

IEP    िैर्स्तिक विक्षा कार्ािम  

IFSP    िैर्स्तिक पररिार सहार्र्ा र्ोजना  

IQ    बौस्तद्धक प्रश्न  
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LD    वसकाइ असक्षमर्ा  

LEA    स्थानीर् विक्षा वनकार्  

LEP    वसवमर् अंिेजी कुिलर्ा  

LRE    नु्यनर्म प्रवर्बस्तन्धर् िार्ािरर्  

MD    मांिपेसी रु्विाकास(रोग) 

NF    नु्यरो फ़ाइब्रोवसस  

NHSEIS   नु्य ह्याम्प्िार्र वििेष विक्षा जानकारी प्रर्ाली  

NVLD/NLD   गैर-मौस्तखक अध्यन असक्षमर्ा  

OCD    अत्यावधक वजद्दी स्वभाि  

OCR    नागररक अवधकार कार्ाालर्  

ODD    विपक्षी विद्रोही असनु्तलन  

OHI    स्वास्थ्य सम्बस्तन्ध अन्य रु्बालर्ा  

OSEP    वििेष विक्षा कार्ािमहरुको कार्ाालर्  

OT    पेिागर् थेरापी 

PBIS    सकारात्मक व्यिहाररक हस्तके्षपहरु र सहार्र्ाहरु  

PDD    व्यापक विकसात्मक असनु्तलन  

PDD/NOS   व्यापक विकसात्मक असनु्तलन, अन्यथा नखुलाइएको  

PIC    अवभभािक जानकारी केन्द्र  

PTI    अवभभािक प्रविक्षर् र्था जानकारी केन्द्र  

PL    नागररक कानून  

PT    िारीररक थेरापी  

PTSD    वपडा पिार् उत्पन्न र्नाि असनु्तलन  

RAD    प्रवर्विर्ािील संग्लग्नर्ा असनु्तलन  

RSA    पररमावजार् विधानको वटप्पर्ी  

SEA    राज्य विक्षा वनकार्  

SAC    राज्य सुझाि सवमवर्  

SAIF    बौस्तद्धक कार्ा संचालनको मुल्याङ्कनमा वििेषज्ञ  

SAU    सु्कल प्रिासवनक ईकाई  

SI    ज्ञानेस्तन्द्रर् अनुकूवलर् 

SLD    वििेष अध्यर्न असक्षमर्ा  

SLP    बोलीचाली र्था भाषा वचवकत्षक  

SLS    बोलीचाली र्था भाषा वििेषज्ञ  

SP    सेिा र्ोजना  

SS    मापन गररएको अंक  

SS    स्तरीर् अंक  

SSI    पुरक सुरक्षा आम्दानी  

SSDI    सामावजक सुरक्षा असक्षमर्ा आम्दानी  

TBI    आघार्मुलक मस्तस्तष्कको चोट  

TTD/TTY   टेवल-टाइप राइवटङ्ग वडभाइस  

VR    व्यिसावर्क पुनिाास  

WAIS     िर्स्क िेस्लर बौस्तद्धक मापन  

WISC    बालबावलकाको वनस्ति िेस्लर बौस्तद्धक मापन  

WPN    पुिा वलस्तखर् सूचना  

WPPSI    िेस्लर वप्र सु्कल र बौस्तद्धकर्ाको प्राथवमक मापन  
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पररवशष्ट क: 

नागररक ित्ता िा बीमाको प्रयोगको सम्बन्धमा वलस्तिि सूचना 

 

 

नागररक ित्ताहरु िथा वबमाको प्रयोग सम्बस्तन्ध वलस्तिि सूचना 

 

आर्रर्ीर् आमाबुिा र्था अवभभािक, 
 

र्पाईंको िा बच्चाको नागररक भत्ता िा वबमाको प्रर्ोगको सम्बन्धमा, संवघर् वििेष विक्षा कानून, िैर्स्तिक असक्षमर्ा विक्षा 

ऐन(IDEA) अन्तगार् र्पाईंको अवधकारहरु र पाउने सुरक्षाहरुको विषर्मा जानकारी गराउनको वनस्ति र्पाईंले र्ो वलस्तखर् 

सूचना पाउनु भएको छ l नु्य ह्याम्प्िार्रमा "नागररक भत्ता िा वबमा" मेडीक एड (स्वास्थ्य सहार्र्ा) हो, जुन व्यिस्तस्थर् स्याहार 

संस्था माफा र् मेवडक एड र्ोजनाहरु लगार्र् सु्कलहरुको कार्ािमको वनस्ति राज्यको मेवडक एडहरु बाट उपलब्ध गराइएको 

छ l सु्कलहरुको कार्ािमको  वनस्ति मेवडक एड माफा र्, NH सु्कल विभागहरुले प्रते्यक िषा राज्य व्यापी रुपमा लाखौ ंडलर 

प्राि गछा न अन्यथा त्यो राज्य बाट िा स्थानीर् र्ार्ा श्रोर्हरु बाट आउनु पने वथर्ो l 
 

IDEA कोषले र्पाईंको बच्चाको वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको वनस्ति एउटा भाग भुिान गररवर्न्छ l नागररक भत्ताहरु 

िा वबमा र्ोजनाहरुको कोष, NH मेवडक एडमा र्पाईंको सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चाको IEP को आधारमा वििेष विक्षा र 

सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको िुल्क वर्ना सहार्र्ा गना प्रर्ोग गना सक्छ, र्र र्पाईंले आफ्नो सहमवर् उपलब्ध गराउनु भएको खण्डमा 

मातै्र l सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड भत्ताहरु प्रर्ोग गना सकै्दन, र्वर् र्सको नवर्जा र्पाईंको भत्तामा कवम 

आउाँछ िा र्पाईंको वप्रवमर्ममा िृस्तद्ध हुन्छ भने l 
 

सु्कल विभाग र्पाईंको बच्चाले उसको/उनको IEP मा भएको समू्पर्ा सेिाहरु प्राि गरोस भवन वनविर् गना वजमे्मिार हुन्छ, चाहे 

र्पाईंले सु्कल विभागलाई र्पाईंको बच्चाको नागररक वबमा िा भत्ता प्रर्ोग गनाको वनस्ति मन्जुरी वर्नुहोस् िा नवर्नुहोस l र्वर् 

र्पाईंले मन्जुरी वर्नु भएन िा वर्ई सकेपवछ त्यो वफर्ाा वलनु भर्ो भने, र्पाईं को बच्चाको सेिाहरु प्रभाविर् हुनेछैन; र्पाईंको 

बच्चाको IEP मा भएको समू्पर्ा सेिाहरु वनरन्तर उपलब्ध गररनेछ l र्पाईंले आफ्नो बच्चाको लावग वििेष विक्षा सेिाहरु प्राि 

गनाको लावग मेवडक एडमा भनाा गनाको वनस्ति पवन आिेर्न वर्ईरहन परै्न l 

 

वलस्तिि सूचना कवहले उपलब्ध गराइन्ि 

 

र्पाईंको सु्कल विभागले र्पाईंलाई आफ्नो बच्चाको मेवडक एड पवहलो पटक प्राि गनाको वनस्ति र्पाईंको मन्जुरी माग्न भन्दा 

अवघ, र्पाईंलाई IDEA अन्तगार् र्पाईंले पाउन सकु्न हुने वनम्न अवधकारहरु र सुरक्षाहरुको सूचना उपलब्ध गराएको हुनुपछा  l  

• सु्कल विभागले पवहलो पटक र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड प्रर्ोग गना भन्दा अवघ र्पाईंलाई र्ो सूचना प्रर्ान गनुा 

IDEA को आिश्यकर्ा हो ,  

• र्सले वर् भत्ताहरु पवहलो पटक प्रर्ोग गना र्पाईंको मन्जुरी प्राि गना भन्दा अवघ; र  

• त्यस पवछ िावषाक रुपमा l  
 

जबसम्म स्पष्ट संग र्सो गनुा सहज नभएको अिस्था बाहेक, र्ो वलस्तखर् सूचना साधारर् जनर्ाले र र्पाईंले बुझे्न भाषामा िा 

र्पाईं को मारृ् भाषामा वलस्तखर् रुपमा िा र्पाईंले प्रर्ोग गनुाहुने अन्य संचारको मध्यम बाट बुझाइनु पछा  l 
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अवििािकीय मन्जुरी 

र्पाईंको सु्कल विभागले बच्चाको नागररक भत्ताहरु िा वबमा पवहलो पटक IDEA अन्तगार्का वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरु 

प्रर्ोग गना भन्दा अवघ, र्पाईंको हस्ताक्षररर् र वमवर् सवहर्को वलस्तखर् मन्जुरी प्राि गने पछा  l र्पाईंको सु्कल विभागले र्पाईंलाई 

हस्ताक्षर र वमवर् लेख्नको वनस्ति एउटा मन्जुरी फारम उपलब्ध गराउने छ l र्पाईंको सु्कल विभागले केिल एक पटक मातै्र 

र्पाईंको मन्जुरी प्राि गना पाउाँछ l 

मन्जुरीको आिश्यकर्ाको रु्इ भागहरु छन: 

१.) मेवडक एड प्रबन्ध गनाको लावग वजमे्मिार राज्यको वनकार्मा र्पाईंको बच्चाको व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य 

जानकारीको खुलासा गनाको लावग सहमवर् l  

• र्पाईंको बच्चाको मेवडक एडमा पहुाँच गना, केवह व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य जानकारी सु्कल विभाग द्वारा राज्य 

मेवडक एड वनकार् िा मेवडक एड वबवलंग वनकार्मा वबवलंग उरे्श्यहरुको लावग खुलासा गररनेछ l संवघर् कानून 

अन्तगार्, र्पाईंको बच्चाको विक्षा रेकडाहरु बाट सु्कल विभागले व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य जानकारी (जसै्त 

बच्चाको नाम, ठेगाना, विद्धाथी नम्बर, IEP िा मुल्याङ्कन पररर्ामहरु) केवह अपिार्हरु सवहर् र्पाईंको सु्कल विभाग 

बाहेक अन्यलाई खुलासा गनुा भन्दा अवघ र्पाईंको वलस्तखर् मन्जुरीको आिश्यकर्ा पछा  l र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड 

प्रर्ोगको लावग र्पाईंको िुरुको मन्जुरीले र्पाईंको सु्कल विभागलाई मेवडक एड क्षवर्पूवर्ाको लावग आिश्यक 

व्यस्तिगर् रुपमा पवहचान र्ोग्य जानकारीलाई राज्य मेवडक एड वनकार् िा मेवडक एड वबवलंग वनकार्मा खुलासा गना 

अनुमवर् वर्न्छ l 

२.) र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड प्राि गना एउटा अवभव्यस्ति: 

• सु्कल विभागलाई र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड प्रर्ोग गना अनुमवर् वर्न र्पाईंको मन्जुरीको वनस्ति र्पाईंलाई कवर् 

पवन खचा लागै्दन, र र्पाईंको बच्चाले मेवडक एड व्यिस्था बाट प्राि गने अन्य कुनै पवन आिश्यकीर् सेिाहरुमा कुनै 

नकारात्मक असर परै्न l मेवडक एड प्रर्ोग सम्बन्धमा वनविर् सुरक्षाहरु छन: 

o सु्कल विभागले पवहलो पटक र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड प्रर्ोग गनुा भन्दा अवघ सु्कल विभागले वलस्तखर् 

अवभभािकीर् मन्जुरी प्राि गनुापछा  l  

o र्वर् त्यो प्रर्ोगले वनम्न कुराहरु गरेको खण्डमा र्पाईंको सु्कल विभागले र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड 

पहुाँच(प्रर्ोग) गना सकै्दन: 

▪ उपलब्ध भएको आजीिन वबवमकृर् रावि िा अन्य कुनै मेवडक एड भत्तामा कवम ल्यार्ो भने; 

▪ मेवडक एडले वर्नुा पनेमा पररिारले स्वास्थ्य सम्बस्तन्ध आिश्यकीर् सेिाहरु वर्नुा पने भर्ो भने (सु्कल 

िा अन्य पररस्तस्थवर्मा होस्) l  

▪ वप्रवमर्ममा िृस्तद्ध (जहााँ लागू हुन्छ) िा भत्ताहरु िा वबमा बन्द गनुा पने र्फा  लग्यो भने; िा  

▪ समि स्वास्थ्य संग सम्बस्तन्धर् खचाहरुमा आधाररर् रहेर, घर र समुर्ार्मा आधाररर् 

अवधत्यागहरुका वनस्ति र्ोग्यर्ा गुमाउने जोस्तखम भएमा l 
 

• मन्जुरी वफिाव 

• र्वर् र्पाईंले आफ्नो बच्चाको िैर्स्तिक पवहचान सूचना र्पाईंको बच्चाको मेवडक एड प्रर्ान गनाको वनस्ति वजमे्मिार 

राज्य वनकार्लाई खुलासा गनाको वनस्ति र्पाईं को सु्कल विभागलाई आफ्नो मन्जुरी उपलब्ध गराउनु भर्ो भने, संवघर् 

कानून अन्तगार् त्यो मन्जुरी कुनै पवन समर् वफर्ाा वलन र्पाईंसाँग अवधकार छ l  
 

• IDEA अन्तगार् वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको लावग र्पाईंको िा र्पाईंको बच्चाको नागररक भत्ताहरु र वबमा 

कार्ािमलाई वबल गना र्पाईंले सु्कल विभागलाई जारर राख्न चाहनु हुन्न भने, र्पाईंले सु्कल विभागलाई र्पाईंको 

बच्चाको मेवडक एड भत्ताहरु पहुाँच गना अनुमवर् वर्ने र्पाईंको मन्जुरी वफर्ाा वलन आिश्यक हुनेछ l आफ्नो मन्जुरी 

वफर्ाा गरेर र्पाईंले बच्चाको राज्य नागररक भत्ताहरु र वबमा कार्ािममा पहुाँच गरे सु्कल विभागको अवधकारलाई 

समाि गरै् हुनुहुन्छ l सु्कल विभागले र्पाईंको हस्ताक्षररर् वफर्ाा प्राि गरेको रे्स्तख र्ो मन्जुरीको वफर्ाा लागू हुन्छ l 
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आमाबुिा/अवभभािकले बच्चाको मेवडक एडमा पहुाँच गना मन्जुरी वफर्ाा वलाँरै् हुनुहुन्छ भने मात्र र्लको खण्ड पुरा गनुाहोस 

 

मन्जुरीको वफिाव 

 

विद्धाथीको नाम:______________________________________   जन्म ______/_______/______ 

 

मेवडक एड आइवड नम्बर_____________________________________ 

 

मावथको विद्धाथीको आमाबुिा/अवभभािकको हैवसर्र्ले, म सु्कल विभागलाई बच्चाको मेवडक एड पहुाँच गना अनुमवर् वर्ईएको 

मेरो मन्जुरी वफर्ाा वलन्छु l अब रे्स्तख सू्कल विभागले मेरो बच्चाको वििेष विक्षा र सम्बस्तन्धर् सेिाहरुको खचा वर्ना सहार्र्ा गने 

मेरो बच्चाको मेवडक एड प्रर्ोग गना पाउने छैन भने्न कुराको अथा मैले बुझेको छु l र्ो मन्जुरी वफर्ाा र्ब मातै्र लागू हुन्छ जबसम्म 

सु्कल विभागले आमाबुिा/अवभभािकले हस्ताक्षर गरेको मन्जुरीको वफर्ाा फारम प्राि गरै्न l  

 

 

____________________________    _________________________  

    अवभभािकको हस्ताक्षर            आजको वमवर्  

 

विद्धाथीलाई सक्कल फाइल -------आमाबुिा/अवभभािकलाई प्रवर्वलप 

 

 

 

 

 

 

 

 




