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 ਧਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

 

2004 ਿੇ ਇਨਵਡਵਿਜੁਅਿ  ਵਿਿ ਵਡ ਐਵਬਵਿਟੀਜ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (IDEA) ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ 

ਵ ਿੱਵਿਆ ਨ  ੰਤਿਿੱਜ ੋਵਿੰਿੇ ਹਏੋ  ਕ ਿਾਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਾਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨ ੰ IDEA ਅਤੇ 

ਯ .ਐ .ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜਕੁੇਸ਼ਨ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪ ਰੇ ਿੇਰਿ ੇਿਾਿਾ ਨੋਵਟ  

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਆਵਫ਼  ਆਫ਼  ੁਪਵਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਵਿਕ ਇੰ ਟਰਕਸ਼ਨ (OSPI) ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿ ੇਪਰਬੰਧ 

ਨ ੰ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ  ਟੇਟ ਵਨਯਮ ਹਨ।  ਇਹ ਵਨਯਮ ਚੈਪਟਰ 392-172A ਿਾਵਸ਼ਗੰਟਨ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਕੋਡ 

(WAC) ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਹ ਿ ਤਾਿੇਜ ਜ ਨ 2009 ਵਿਿੱਚ  ੰਸ਼ੋਵਧਤ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਿਾਗ ਿੀ ਮਾਡਿ 

ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿੇ ਨੋਵਟ  ਿੇ ਅਨੁਕ ਿ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਨੋਵਟ  ਵਕਹਨਾਾਂ ਿਈ ਹ ੈ

 

ਇਹ ਨੋਵਟ  ਮਾਵਪਆਾਂ,  ਰੋਗੇਟ ਮਾਵਪਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਹੈ।  “ਤੁਹਾਡੇ” ਜਾਾਂ “ਮਾਪੇ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ”ੇ ਿਈ 

ਹਿਾਿੇ,  ਰੋਗੇਟ ਮਾਵਪਆਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਇ  ਨੋਵਟ  ਵਿਚ “ ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ” ਜਾਾਂ 

“ਵਡ ਵਟਰਕਟ” ਨ ੰ ਵਿਿੱਤੇ ਹਿਾਿੇ ਚੈਪਟਰ  ਕ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿ  ਰਵਿ  ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ਅਤੇ 

ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿ  ਰਵਿ  ਏਜੰ ੀਆਾਂ, ਨ ੰ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਿ ੇਹਨ।  

 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ 

 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ ਇਹਨਾਾਂ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਥਾਨਕ  ਕ ਿ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,  ਟੇਟ ਿੇ ਮਾਪੇ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਿਰ, ਐਕਸ਼ਨ ਿੌਇਵ ਜ ਫਾਰ 

ਐਮਪਾਿਰਮੈਂਟ (ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਪੇਿ) ਿਈ ਿਾਈਿਾਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ OSPI ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹ।ੋ  OSPI ਇ  ਿੈਬ ਾਈਟ ਤੇ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਤੇ ਵਧਆਨ ਿੇਣ ਿਾਿਾ ਇਿੱਕ ਿੈਬ ਪੰਨਾ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਿਾ ਹੈ: 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx. OSPI ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਿਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੁਪਰਿਾਈਜਰ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੋਕਪਾਿ ਹੈ।  

ਤੁ ੀਂ OSPI, Special Education ਨ ੰ (360) 725-6075, TTY (360) 586-0126 ਤੇ ਜਾਾਂ 

speced@k12.wa.us ਤੇ  ੰਪਰਕ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ।  

 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx
mailto:speced@k12.wa.us


 

 2 

ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬਧੰੀ  ਰੁਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿਾ ਨੋਵਟ   

34 CFR § 300.504; WAC 392-172A-05015 

 

ਇ  ਨੋਵਟ  ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨ ੰ ਹਰੇਕ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ (1) ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ: (2) ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ 

ਅਰੰਵਿਕ ਰੈਫਰਿ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗੰ ਤੇ; (3) ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਿੱਕ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਿੀ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (4) ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਿੱਕ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਿੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿੀ 

ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ; (5) ਜਿੋਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਈ ਫੈ ਿਾ ਜੋ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਵਿਆ 

ਜਾਾਂਿਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ, (6) ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ।   

 

ਇ  ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿ ੇ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿੀ 

ਇਿੱਕ-ਪਿੱਿੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ਾਰ ੇਉਪਾਿਾਾਂ, ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ, 

  ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ, ਪਾਰਟ ਬੀ IDEA ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੇ  ਬਪਾਰਟ ਈ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ 

ਪਾਰਟ ਬੀ IDEA ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੇ  ਬਪਾਰਟ ਐਫ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤ ੇਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਿਾ ਪ ਰਾ ਿੇਰਿਾ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ।  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇ  ਨੋਵਟ  ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਈ ਆਪਣਾ ਿੁਿ ਿਾ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ 

ਉਪਾਿਾਾਂ ਿਾ ਨੋਵਟ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ। 

 

ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ   

34 CFR §300.503; WAC 392-172A-05010 

 

ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਫੈ ਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ ਪਰਿਾਵਿਤ ਕਰਿੀ ਹੋਿ।ੇ  ਇ ਨ ੰ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 

ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਿ ਤਾਿੇਜ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਫੈ ਵਿਆਾਂ ਨ  ੰਿਰ ਾਉਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਿਏ ਗਏ  ਨ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਮੰਗ ਿੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਿਏ ਗਏ  ਨ।  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਫ ੈਿਾ ਿੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਤੁਹਾਨ  ੰਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  

ਿਜੇਣਾ ਹੁਿੰਾ ਹ,ੈ ਪਰਤੰ  ਫ ੈਿਾ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈ ਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿੀ ਪਛਾਣ, 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ, ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨ ੰ ਅਰੰਿ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਬਿਿਣ ਿਈ ਪਰ ਤਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ।   

 

ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ: 

 ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕੀ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ;ੈ 

 ਇ  ਬਾਰੇ ਿੇਰਿਾ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਿ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉਂ ਕਰ ਵਰਹਾ 

ਹੈ; 
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 IEP ਟੀਮ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਕਿਪਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਕ ਉਹ ਵਿਕਿਪ ਨਾਮਨਜ ਰ 

ਵਕਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 

 ਕਾਰਿਾਈ ਿਈ ਇਿੱਕ ਆਧਾਰ ਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਹਰਕੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਵਰਪੋਰਟ 

ਿਾ ਿਰਣਨ; 

 ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 

 ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਿੁਬਾਰਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਜ  ਵਕ  ੇਿੀ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਾ 

ਪਰ ਤਾਿ ਰਿੱਿਿਾ ਹ,ੈ ਉ ਿਾ ਿੇਰਿਾ; 

 ਇਿੱਕ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਵਕ ਮਾਪੇ ਇ  ਵਕਤਾਬੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤ ੇਗਏ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨਾਿ  ੁਰਿੱਵਿਅਤ ਹਨ; 

 ਤੁ ੀਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿ ੇਇ  ਨੋਵਟ  ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਵਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ; ਜਾਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ 

 ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿੇ ਇ  ਨੋਵਟ  ਿੀ ਵਕਤਾਬੜੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ  ਮੇਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ; 

ਅਤੇ, 

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਝਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ  ੰਪਰਕ ਕਰਨ ਿੇ 

 ਰੋਤ। 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਕਿੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ, ਿੇ ਉਿਾਹਰਨ ਹਨ:  

 ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ 

ਿੁਬਾਰਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ  

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਜਾਾਂ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ਤਬਿੀਿੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤਬਿੀਿੀ ਕਰਨ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

 ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਤਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ 

 ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹ।ੋ  

 

ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਉ  ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਮਝ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਿੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਿਰਤਿ ੇਹ,ੋ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਪਸ਼ਟ 

ਰ ਪ ਨਾਿ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ  ੰਿਿ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਿਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਿਾਜਮੀ ਹਨ: (1) ਨੋਵਟ  ਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ 

ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਮੌਵਿਕ ਰ ਪ ਨਾਿ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ਾਧਨਾਾਂ ਨਾਿ ਅਨੁਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ,ੈ (2) ਤੁ ੀਂ ਨੋਵਟ  ਿੀ  ਮਿੱਗਰੀ ਨ  ੰ ਮਝਿ ੇਹੋ 

ਅਤੇ (3) ਇ  ਗਿੱਿ ਿਾ ਵਿਿਤ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਵਕ (1) ਅਤੇ (2) ਿੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
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ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾ  

34 CFR §300.29; WAC 392-172A-01120 

 

ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾ, ਜਿੋਂ ਵਕ ੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਰਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਵਜ ਿੀ  ੀਵਮਤ ਇੰਗਵਿਸ਼ ਪਰੋਫੀਵਸ਼ਐਂ ੀ ਹੋਿੇ, ਿਾਿ: 

1. ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਿੋਂ   ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਜਾਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਚਾ ਹੋਣ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਬਿੱਚ ੇਿੇ 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਿੱਿੋਂ   ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਿਾਸ਼ਾ।  

2. ਵਕ ੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਿ ਪ ਰੇ ਵ ਿੱਧੇ  ੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ (ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ  ਮਤੇ), ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਿਣ ਿੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ ਬਿੱਚ ੇ

ਿਿੱਿੋਂ   ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਿਾਸ਼ਾ। 

 

ਬੋਿੇਪਣ ਜਾਾਂ ਅੰਨਹੇਪਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਈ, ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਿਤ ਿਾਸ਼ਾ ਨਾ  ਮਝਣ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਈ,  ੰਚਾਰ ਿੀ ਉਹ 

ਵਿਧੀ ਜੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤਿਾ ਹ ੈ(ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਰੇਿ ਜਾਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ)। 

 

ਇਿੈਕਟਰਵੋਨਕ ਮਿੇ  

34 CFR §300.505; WAC 392-172A-05020 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਮਾਵਪਆਾਂ ਨ ੰ ਈ-ਮੇਿ ਰਾਹੀਂ ਿ ਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਈ-

ਮੇਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ: 

1. ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ ; 

2. ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿਾ ਨੋਵਟ ; ਅਤੇ, 

3. ਨੋਵਟ  ਇਿੱਕ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਹਨ। 

 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ - ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ  

34 CFR §300.9; WAC 392-172A-01040 

 

 ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਮਤਿਬ ਹ:ੈ 

1. ਤੁਹਾਨ ੰ ਇ  ਕਾਰਿਾਈ, ਵਜ  ਿਈ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿਾਿੇ ਹੋ, ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ  ਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ਿ 

ਿਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ  ੰਚਾਰ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ (ਵਜਿੇਂ  ੰਕੇਤ ਿਾਸ਼ਾ, ਬਰੇਿ ਜਾਾਂ ਮੌਵਿਕ  ੰਚਾਰ) ਵਿਿੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ   ਵਚਤ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ; 
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2. ਤੁ ੀਂ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ  ਮਝਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਉ  ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ ਅਤੇ  ਵਹਮਤੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ 

ਿਰਣਨ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਨ) ਨ ੰ   ਚੀਬਿੱਧ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਿੀਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇਅਤੇ 

ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹ ੋਵਕ ਉਹ ਵਕ ਨ ੰ ਵਰਿੀਜ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ; ਅਤੇ, 

3. ਤੁ ੀਂ  ਮਝਿੇ ਹ ੋ ਵਕ  ਵਹਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ   ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ (ਿਾਪ ) 

ਕਰ  ਕਿੇ ਹ।ੋ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਵਜਹਾ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।   ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਪ ੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉ  ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੰ ਨਕਾਰਿੀ 

(ਨਸ਼ਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ   ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਿਾਪ  ਿੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਸ਼ਰੁ  ਹੋਈ  ੀ।  ਇ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, 

 ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਹਿਾਿੇ ਨ ੰ ਹਟਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ

ਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਨ ੰ  ੰਸ਼ੋਵਧਤ (ਬਿਿਣ) ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ - ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

34 CFR §300.300; WAC 392-172A-03000 

 

ਅਰਵੰਿਕ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਅਰਵੰਿਕ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਿਾਿਾ ਪ ਰਿ 

ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਤ,   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਿਈ ਇਹ ਫੈ ਿਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਿੱਕ ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ 

ਤੁਹਾਡੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

 

ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਿਾਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ 

 ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹ।ੈ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ  ੰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਿਾਿਿਾ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਕ ੇ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਿ 

ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ 

 ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹੰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 
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 ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ  ਕਿਾ ਹ,ੈ ਪਰੰਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਿਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇ  ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ ਅਿੱਗ ੇਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਪਤਾ 

ਿਗਾਉਣ, ਉ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉ ਿਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ 

ਇਹ ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

 

 ਟੇਟ ਿ ੇਿਾਰਡਾਾਂ ਿ ੇਅਰਵੰਿਕ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਿਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵਨਯਮ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ  ਟੇਟ ਿਾ ਇਿੱਕ ਿਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ 

ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ: 

1. ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਾਂ ਿ ੇਬਾਿਜ ਿ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨ  ੰਿਿੱਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ; 

2. ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਹਿੱਕ  ਟੇਟ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਾਾਂ, 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਵਜ ਨੇ ਅਰੰਵਿਕ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਈ 

ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਫੈ ਿੇ ਿੈਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਇਿੱਕ ਜਿੱਜ ਨ ੰ  ੌਂਵਪਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਇਿੱਕ  ਟੇਟ ਿਾ ਿਾਰਡ, ਵਜਿੇਂ IDEA ਵਿਿੱਚ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਿਾ ਿਾਿ ਉ  ਬਿੱਚ ੇਤੋਂ ਹੈ ਜੋ:  

1. ਇਿੱਕ ਫੋ ਟਰ ਬਿੱਚਾ ਵਜ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪੇ ਨਾਿ ਰਿੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ; 

2. ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ  ਟੇਟ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਅਧੀਨ  ਟੇਟ ਿਾ ਿਾਰਡ ਮਵੰਨਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ, 

3. ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ  ੋਸ਼ਿ ਐਂਡ ਹਿੈਥ  ਰਵਿਵ ਜ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ਟੇਟ ਿੀ  ਰਕਾਰੀ ਬਾਿ ਿਿਾਈ ਏਜੰ ੀ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 

ਵਿਿੱਚ।  

 

ਇਿੱਕ  ਟੇਟ ਿਾ ਿਾਰਡ, ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਫੋ ਟਰ ਬਿੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਵਜ ਿਾ ਫੋ ਟਰ ਮਾਪਾ ਹੈ।  



 

 7 

ਅਰਵੰਿਕ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਅਤ ੇਜਾਰੀ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿਾਪ ੀ 

 

ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ   ਵਚਤ ਵਿਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਿਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ 

ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬਵੰਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ   ਵਚਤ ਵਿਿਤ 

 ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ 

ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਿੰੇ, ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ 

ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਈ ਵਿਚੋਿਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਕਨ ੰਨੀ ਜਿੱਜ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਹੁਕਮੀ ਵਨਰਣਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਿਾ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਿ ੇਹ ੋਜਾਾਂ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਤਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬਵੰਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ।  ਇ   ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ 

ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬਵੰਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ

ਿਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਈ ਪਾਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ: 

1. ਉ ਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਿਾ ਵਕ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ 

ਿਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ 

2. ਉਹ ਇਿੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਹਾਈ  ਕ ਿ ਵਡਪਿੋਮਾ ਨਾਿ ਗਰੈਜਏੁਟ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਾ;  

3. ਉ ਿੀ ਉਮਰ 21  ਾਿ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਾਂਿੀ (ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ 31 ਅਗ ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 21  ਾਿ ਿਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਉਹ  ਕ ਿ  ਾਿ ਿ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹ।ੈ); ਜਾਾਂ, 

4. ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਿਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਿਾਪ ੀ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।  
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ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਨ  ੰਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਜਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਿਈ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ 

ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਪਵਹਿਾਾਂ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਿੇਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰੀਿ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਿੋਂ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ:  

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ 

ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਸ਼ਰਤ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿ ੇਹੋਰ ਪਰਬੰਧ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਇਿੱਕ IEP ਮੀਵਟੰਗ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਵਤਆਰ 

ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਤ ਿਾਪ ੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ  ੰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਤੁੁੁਹਾਡੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਚੋਿਗੀ ਕਾਰਜ 

ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ।  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ  ੰਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ 

ਹੋਿੇਗਾ, ਜੋ  ਾਰ ੇਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ।  ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਜਾਣਕਾਰ ਹਨ,  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

 ਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ ਿੇਜ  ਕਿੇ ਹਨ। 

 

ਿੁਬਾਰਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣਾਾਂ ਿਈ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਿੁਬਾਰਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਿੇ ਵਹਿੱ  ੇਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਾਾਂ ਪਰੀਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ   ਵਚਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ,ੇ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਇਹ ਨਾ ਿਰ ਾ  ਕੇ ਵਕ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉ ਨੇ ਉਵਚਤ ਕਿਮ ਚੁਿੱਕੇ; ਅਤੇ, 

2. ਤੁ ੀਂ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿ ੇਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰੀਿਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਿਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡ ੇਤੋਂ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਚੋਿਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿਰਤ ਕੇ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ 

 ਕਿਾ ਹੈ, ਪਰੰਤ  ਅਵਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣਾਾਂ ਿੇ ਨਾਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ IDEA ਿ ੇ
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ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਾਂ ਵਨਯਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਜ 

ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿਰਤਿ ੇਹਏੋ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 

 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿਜੇੀ  ਬ ਤ 

 

ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਿਈ ਅਰੰਵਿਕ ਮਿੁਾਾਂਕਣਾਾਂੁਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ 

 ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ, ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਨਿਾਾਂ ਪਰੀਿਣ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਅਰਵੰਿਕ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣਾਾਂ ਿਈ  ਟੇਟ ਿੇ ਿਾਰਡਾਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿ ੇਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨਾਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਿੇਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਰਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ: 

1. ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਟੈਿੀਫੋਨ ਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਿਾਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ 

ਵਰਕਾਰਡ; 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਜਿਾਬਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ; ਅਤੇ, 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਿਵਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਵਜਟਾਾਂ ਿ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਡ। 

 

 ਵਹਮਤੀ  ਬਧੰੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿ ੇਵਹਿੱ  ੇਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜ ਿ ਡੇਟ ੇਿੀ  ਮੀਵਿਆ; ਜਾਾਂ, 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਟੈ ਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ  ਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨ ੰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉ  ਟੈ ਟ ਜਾਾਂ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ,  ਾਰੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਤੋਂ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ੇਿਾ, ਫਾਇਿ ੇਜਾਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ  ੇਿਾ ਜਾਾਂ 

ਗਤੀਵਿਧੀ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨਹੀਂ ਿਰਤ  ਕਿਾ। 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਿਾਿਿਾ ਆਪਣੇ ਿੁਿ ਿੇ ਿਰਚ ੇ ਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਕਰਿਾਇਆ ਹ ੈਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਅਵਧਆਪਕ ਤੋਂ ਪੜਹਾ ਰਹ ੇਹ ੋ (ਹੋਮ  ਕ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਰੰਵਿਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ 

ਿੁਬਾਰਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ ਆਪਣੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਜਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਿਾ ਜਿਾਬ ਿੇਣ ਵਿਿੱਚ 

ਅ ਫਿ ਰਵਹੰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾਮੰਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਚੋਿਗੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਿਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਿੀਆਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ।  ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉਵਚਤ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਾਤਰ ਮੰਨਣਾ ਿਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ  ੇਿਾਿਾਾਂ 
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ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਿ ਕੀਤ ੇਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਉਪਿਬਧ 

ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

 ਤੁਤੰਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬਧੰੀ ਮਿੁਾਾਂਕਣ 

34 CFR §300.502; WAC 392-172A-05005 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ 

 ਬੰਧੀ ਮੁਿਾਾਂਕਣ (IEE) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨ  ੰ

ਇ  ਬਾਰੇ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ IEE ਵਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ ਅਤ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ, ਜੋ IEE ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਪਵਰਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ 

 

  ੁਤੰਤਰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਮੁਿਾਾਂਕਣ (IEE) ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹ ੇਯੋਗ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਮੁਿਾਾਂਕਣ, ਵਜ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਯੁਕਤ ਨਹੀੰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿੇ ਪ ਰਾ ਿਰਚ ਿਾ ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਿਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ 

ਵਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਿ ਮੁਫਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ।ੈ   

 

 ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇIEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਾ ਹਿੱਕ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਾਂ  ਵਥਤੀਆਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹ:ੈ 

1. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਿਾਜਮੀ 

ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਿ ੇ 15 ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ:  (a) ਇਹ ਿਰ ਾਉਣ ਿਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਿ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇ ਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇ

ਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ ਨ ੰ ਪ ੁ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ;ਜਾਾਂ, (b)  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ 

ਇਿੱਕ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ  ਵਹਮਤ ਹੈ। 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਰੀ ਵਨਰਣਾ ਇਹ 

ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤਿ ਿੀ ਤੁੁੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, 

ਪਰੰਤ   ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਨਹੀਂ। 
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3. ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਪੁਿੱਛ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵਕਉਂ ਹੈ।  ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਕ  ੇ ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਿੀ 

ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ IEE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇ

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਫਾਈਿ 

ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ ਿੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 

 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਹਰ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ, ਵਜ  ਨਾਿ ਤੁ ੀਂ ਅ ਵਹਮਤ ਹੋ, ਿਈ  ਰਕਾਰੀ 

ਿਰਚ ੇਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਕੇਿਿ ਇਿੱਕ IEE ਿਈ ਹਿੱਕਿਾਰ ਹੋ। 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  ਸ਼ਰੁ  ਕੀਤ ੇਮਿੁਾਾਂਕਣ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਇਿੱਕ IEE ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ੇਹੋ ਜਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਿੱਕ IEE 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਰਚ ੇਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਇਿੱਕ FAPE ਿ ੇਪਰਬੰਧ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਿਏ ਜਾਣ ਿਾਿੇ ਵਕ  ੇਿੀ ਫੈ ਿੇ 

ਵਿਿੱਚ IEE ਿ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ IEE ਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਮਾਪਿੰਡ ਨ ੰ ਪ ਰਾ 

ਕਰਿਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ, 

2. ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ IEE ਨ ੰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 

 ਬ ਤ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

 

ਐਡਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਿਾਿੱ ਜਿੱਜਾਾਂ (ALJ) ਿਿੱਿੋਂ  ਮਿੁਾਾਂਕਣਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਮਗੰਾਾਂ 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ALJ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਇਿੱਕ IEE ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਾ ਿੁਗਤਾਨ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਮਾਪਿਡੰ  

 

ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ IEE  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਪਿੰਡ, ਵਜ ਿੇ ਅਧੀਨ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਿੇ  ਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰੀਵਿਅਕ ਿੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਿਾਾਂ  ਮੇਤ, ਉ  ਮਾਪਿੰਡ ਿਾਾਂਗ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ੁ  ਕਰਿ ੇ ਮੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ (ਉ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਹ ਮਾਪਿੰਡ ਇਿੱਕ IEE ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ)। 
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ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚੇ ਤੇ ਇਿੱਕ IEE ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ  ਮਾਾਂ 

 ੀਮਾਿਾਾਂ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗਪੁਤਤਾ  

 

IDEA ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ  ਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨ  ੰਹਿੱਕ ਵਿੰਿਾ ਹੈ।  ਇਹ ਹਿੱਕ ਉਹਨਾਾਂ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੇ ਇਿਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਫਵੈਮਿੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿ ਰਾਈਟ  ਐਂਡ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਟ (FERPA) ਿੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਨ ੰਨ ਹੈ, 

ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

 

ਪਵਰਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ  

34 CFR §300.611; WAC 392-172A-05180  

 

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗਪੁਤਤਾ ਵ ਰਿੇਿ ਿ ੇਹੇਠ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ: 

 ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਿੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨ ੰ ਿੌਵਤਕ ਰ ਪ ਨਾਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਾਂ ਜੋ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਹੁਣ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਵਣਆ ਨਾ ਜਾ  ਕ।ੇ 

 ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ 34 CFR ਿਾਗ 99 ਵਿਿੱਚ ‘‘ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ’’ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿ ੇਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੇ 

ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰ (1974 ਿੇ ਫੈਵਮਿੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿ ਰਾਈਟ  ਐਂਡ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਟ, 20 U.S.C 1232g 

(FERPA) ਨ ੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ । 

 ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਿਾਿੀ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਿਾਿ ਹ ੈਕੋਈ ਿੀ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ, ਏਜੰ ੀ ਜਾਾਂ  ੰ ਥਾਨ, ਜੋ ਪਾਰਟ ਬੀ ਜਾਾਂ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਉ ਨ ੰ  ਾਾਂਿਿਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਿਰਤਿਾ ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਵਜ  ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹ।ੈ  

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯਗੋ  

34 CFR §300.32; WAC 392-172A-01140 

 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ  ਵਿਿੱਚ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਨਾਮ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਾਂ ਵਕ  ੇਿ ਜੇ ਪਵਰਿਾਰ  ਿਿੱ  ਿਾ ਨਾਮ ਹ;ੈ 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਪਤਾ ਹੈ; 

3. ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਿਾਿਾ ਤਿੱਥ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ  ੋਸ਼ਿ ਵ ਵਕਓਵਰਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰ; ਜਾਾਂ, 

4. ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ   ਚੀ, ਜੋ ਉਵਚਤ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ ਨ ੰ  ੰਿਿ ਬਣਾ 

 ਕਿੀ ਹੈ। 
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ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਈ ਨੋਵਟ   

34 CFR §300.612; WAC 392-172A-05185 

 

OSPI ਆਪਣੇ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ   ਵਚਤ ਕਰਨ 

ਿਈ ਨੋਵਟ  ਵਿੰਿੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਿਾ ਹ:ੈ  

1. ਉ   ੀਮਾ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਅਬਾਿੀ  ਮ ਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਮ ਿ ਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਨੋਵਟ  

ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ;   

2. ਉਹਨਾਾਂ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਾਂਿੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਮੰਗੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇ ਪਰਕਾਰ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਾਂ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਿਈ ਕਰਿਾ ਹ ੈ

(ਉਹਨਾਾਂ  ਰੋਤਾਾਂ  ਮੇਤ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਿਰਤੋਂ;  

3. ਉਹਨਾਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿਾ  ਾਰ, ਵਜ ਨ ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ਿਈ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ 

 ਾਾਂਿਣ, ਤੀਜੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਿਾਜਮੀ ਹ;ੈ 

ਅਤੇ, 

4. ਫੈਵਮਿੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਿ ਰਾਈਟ  ਐਂਡ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਐਕਟ (FERPA) ਅਤੇ 34 CFR ਿਾਗ 99 ਵਿਿੱਚ ਇ ਿ ੇਿਾਗ  

ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱਕਾਾਂ  ਮੇਤ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਮਾਵਪਆਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿ ੇ

 ਾਰੇ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ।  

 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਰੇ  ਟੇਟ ਿਰ ਿੀ ਪਛਾਣ,  ਥਾਨ ਜਾਾਂ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ (ਇ ਨ ੰ “ਚਾਈਿਡ ਫਾਈਂਡ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਿਾ 

ਹੈ), ਅਿਬਾਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟ  ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਿੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਘਵੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ 

ਵਜ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੋਕਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇ ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਿੋੜਿੰਿ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ, 

ਉਹਨਾਾਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ  ਮੁਿੱਚ ੇ ਟੇਟ ਿ ੇਮਾਵਪਆਾਂ ਨ  ੰ  ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 

 ਕੇ।  

 

ਪਹੁਚੰ  ਬਧੰੀ ਹਿੱਕ 

34 CFR §300.613-617; WAC 392-172A-05190–05210 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤ ੇ ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹ,ੈ ਜੋ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ 

ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਾਂਿੇ ਜਾਾਂ ਿਰਤ ੇਜਾਾਂਿੇ ਹਨ। ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਬਨਾਾਂ 

ਵਕ ੇ ਅਨੁਵਚਤ ਿੇਰੀ ਿੇ ਅਤੇ ਇਿੱਕ IEP ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਇਿੱਕ ਵਿਸ਼ਿੇਸ਼ਣ ਮੀਵਟੰਗ ਜਾਾਂ 
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ਵਡ ਪਵਿਨ  ਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਟੰਗ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਅਤੇ 

ਵਕ ੇ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ 

ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰ।ੇ  

ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹ:ੈ 

1. ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੇ  ਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਆਵਿਆ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਵਚਤ ਮੰਗ ਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਜਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ 

ਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਕ; 

2. ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਕ ਵਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ,ੇ ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ 

ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਅ ਰਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਜਾਾਂਚ ਜਾਾਂ  ਮੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੇ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰਿ;ੇ ਅਤੇ, 

3. ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਕ। 

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ, 

ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ   ਵਚਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਕ  ਰਪਰ ਤੀ, ਿਿੱਿਰੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਤਿਾਕ ਿਜੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਮਾਮਵਿਆਾਂ ਨ ੰ  ੰਚਾਵਿਤ 

ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਿਾਗ   ਟੇਟ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

 

ਪਹੁੰਚ ਿ ੇਵਰਕਾਰਡ 

 

ਹਰੇਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਉਹਨਾਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਜੋ IDEA ਿੇ ਿਾਗ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ 

ਕੀਤੇ,  ਾਾਂਿ ੇਜਾਾਂ ਿਰਤ ੇਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁਚੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ੇਹਨ, ਉ  ਪਾਰਟੀ ਿੇ ਨਾਮ, ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨ  ੰ

ਪਹੁੰਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ  ੀ ਅਤੇ ਉ  ਉਿੇਸ਼  ਮੇਤ, ਵਜ  ਿਈ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ ਵਰਕਾਰਡ ਿਰਤਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ  ੀ।  ਕ ਿ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ਨ ੰ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿਈ ਪਹੁੰਚ ਿਾਿੇ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰ ਿਾਿੇ ਇਹ ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱਿਣ 

ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ।  

 

ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਬਾਰ ੇਵਰਕਾਰਡ 

 

ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵ ਰਫ ਆਪਣੇ 

ਬਿੱਚ ੇਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇ  ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿ ਜੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ 

ਵਿਿਾ  ਕਿਾ। 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਪਰਕਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇ ਥਾਨਾਾਂ ਿੀ   ਚੀ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਾਂਿ ੇਗਏ ਜਾਾਂ 

ਿਰਤ ੇਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ  ਥਾਨਾਾਂ ਿੀ   ਚੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

 

ਫੀ  

 

 ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਉਹਨਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਿਈ ਫੀ  ਿੈ  ਕਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ 

ਬਣਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਅਤੇ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ ਅ ਰਿਾਰ 

ਢੰਗ ਨਾਿ ਇ ਤੇਮਾਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿੀ। IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਜਣ ਜਾਾਂ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਿਈ 

ਜਾ  ਕਿੀ। 

 

ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ ਮਗੰ ਤ ੇਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ  ਧੋ  

34 CFR §300.618 – §300.621; WAC 392-172A-05125 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੰਨਿੇ ਹ ੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੇ,  ਾਾਂਿ ੇਗਏ ਜਾਾਂ ਿਰਤ ੇਗਏ ਵ ਿੱਵਿਆ 

 ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਤ, ਿੁਿੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੀ 

ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਕਰਨ ਿਈ ਕਵਹ  ਕਿੇ ਹੋ। 

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੇ  ਮੇਂ ਿੀ ਇਿੱਕ 

ਉਵਚਤ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਿ।ੇ 

 

ਇਿੱਕ  ਣੁਿਾਈ ਿਾ ਮਕੌਾ,  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤ ੇ ਣੁਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜ ੇ

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉ  

ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉ  ਫੈ ਿੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ   ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰ।ੇ  
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ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀ ਨ ੰ ਚੁਣੌਤੀ ਿੇਣ ਿਈ ਇਿੱਕ 

 ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਗਿਤ, ਿੁਿੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ 

ਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਾਂ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੀ ਉਿਘੰਣਾ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ 

 ੁਣਿਾਈ FERPA ਿ ੇਅਧੀਨ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀਆਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  ਇਹ ਇਿੱਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਿਾ ਕਰਿਾ ਹ ੈਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਤ, ਿੁਿੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ 

ਨਾਿ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉ  ਿਈ ਮਗੰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਿੱਚ 

ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ।ੈ 

 

ਜੇਕਰ,  ੁਣਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਫੈ ਿਾ ਕਰਿਾ ਹ ੈਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਿਤ, ਿੁਿੇਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਿੀ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ 

ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਪਰਾਈਿੇ ੀ ਿ ੇਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉ  ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿ ੇਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਜਾਾਂ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡ ੇਅ ਵਹਮਤ ਹੋਣ ਿੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਰਿੱਿਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ੇਹੋ ਤਾਾਂ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਵਬਆਨ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ   ਾਾਂਵਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤਾ ਿਾਗ  ਾਾਂਵਿਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ, 

2. ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੇ ਗਏ ਿਾਗ ਨ ੰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਿੇ  ਨਮਿੁ ਪਰਗਟ ਕਰਿਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਵਬਆਨ ਿੀ ਉ  ਪਾਰਟੀ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਪਰਗਟਾਿ ੇਿਈ  ਵਹਮਤੀ 

34 CFR §300.622; WAC 392-172A-05225 

 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ਵਜਆਾਂ ਿੇ  ਨਮੁਿ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਿਤ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ FERPA ਿ ੇਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇ

ਪਰਗਟਾਿ ੇਿੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿ ੇਵਬਨਾਾਂ ਨਾ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿ।ੇ  ਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੀ ਇਿੱਕ 

ਸ਼ਰਤ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਿਈ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਰਿੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰੀ। ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਟਰਾਾਂਵਜਸ਼ਨ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇ ਿਾ 

ਿੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਿੀਜ ਕਰਨ 
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ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚੇ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਿਗ ਹੈ।  ਇ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ, ਵਜਿੱਥੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ  ਵਥਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਬਾਰ ੇਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਵਰਿੀਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਿੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਿਾਿਿਾ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯਗੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ  ਰੁਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ 

34 CFR §300.623; WAC 392-172A-05230 

 

ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਇਕਿੱਤਰੀਕਰਨ,  ਾਾਂਿਣ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿੇ ਪੜਾਿਾਾਂ ਤੇ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ 

ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਿੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ।ੈ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿੇ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਈ ਵਕ ੇ ਿੀ 

ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿੈਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ 

ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਜਾਾਂ ਿਰਤਣ ਿਾਿੇ  ਾਰ ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿਈ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਅਤੇ 

FERPA ਿੇ ਅਧੀਨ ਗੁਪਤਤਾ  ਬੰਧੀ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਜਾਾਂ ਵਨਰਿੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

 

ਹਰੇਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ,  ਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂਚ ਿਈ, ਏਜੰ ੀ ਿੇ ਅੰਿਰ ਉਹਨਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਅਤੇ 

ਅਹੁਵਿਆਾਂ ਿੀ ਮੌਜ ਿਾ   ਚੀ ਰਿੱਿੇ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ  ੰਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਰਿੱਿਣਾ ਅਤ ੇ ਾਾਂਿਣਾ  

34 CFR §300.624; WAC 392-172A-05235 

 

ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ,  ਾਾਂਿੀ ਗਈ ਜਾਾਂ ਿਰਤੀ ਗਈ ਵਨਿੱਜੀ 

ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿਈ ਕਿੋਂ ਿੋੜੀਂਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

  

ਜਿੋਂ ਇਹ ਿੋੜੀਂਿੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਨਾਮ, 

ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉ ਿੇ ਗਰੇਡ, ਹਾਜਰੀ ਵਰਕਾਰਡ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਕਿਾ ਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਇਆ ਜਾਾਂ ਹੋਈ, ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਗਰੇਡ 

ਪਿੱਧਰ ਅਤੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ  ਾਿ ਿਾ  ਥਾਈ ਵਰਕਾਰਡ ਵਬਨਾਾਂ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਾਂ ਿੇ  ਾਾਂਵਿਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ। 

 

ਵਰਕਾਰਡ ਰਿੱਿਣ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ  ਟੇਟ ਕਨ ੰਨ ਚੈਪਟਰ 40.14 RCW ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  ਵਕ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ 

ਨ ੰ ਕਿੋਂ ਤਿੱਕ ਰਿੱਿਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਇ  ਬਾਰੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿਾਵਸ਼ਗੰਟਨ  ੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ  ਟੇਟ, ਵਡਿੀਜਨ ਆਫ ਆਰਕਾਈਿ  

ਐਂਡ ਵਰਕਾਰਡ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 
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ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ  

 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ  ਾਰੇ ਪਿੱਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਵਹਿੱ ੇਿਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਮ ਿੀਅਤ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਰੰਵਿਕ ਰੈਫਰਿ ਤੇ ਸ਼ਰੁ  ਹੁੰਿੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਅ ਵਹਮਤੀਆਾਂ ਿਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਿੀ 

ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿਈ ਨਾਿ ਵਮਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅ ਰ 

ਪਾਉਂਿੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅ ਵਹਮਤੀਆਾਂ ਿਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਿ,ੋ ਤਾਾਂ ਹੋਰ ਰ ਮੀ 

ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਿ ਵਿਕਿਪ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।   ਇਹ ਵਿਕਿਪ ਵਿਚੋਿਗੀ, ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਵਿਚਿੋਗੀ  

34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060–05075 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਵਿਚੋਿਗੀ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਪਛਾਣ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ, ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ 

FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਾਂ ਨ ੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੋਂ ਿੀ ਵਕ ੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜਾਾਂਿੀ ਹ,ੈ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਿਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਿਬਧ ਹਨ।  ਵਿਚੋਿਗੀ  ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਹੁੰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਜਾਾਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ 

ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਹਿੱਕਾਾਂ ਨ ੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ।  ਵਿਚੋਿਗੀ  ੈਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ  ਥਾਨ ਤੇ 

 ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ  ਹ ਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ। 

 

 ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਵਪਆਾਂ, ਜੋ ਵਿਚੋਿਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ 

ਕਰਨ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ੇਹਨ, ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਵਨਰਪਿੱਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਿ ਤੁਹਾਡੀ  ਹ ਿਤ ਮੁਤਾਬਕ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ ਤੇ ਵਮਿਣ ਿ ੇ

ਮੌਕੇ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀਆਾਂ ਹਨ: 

1. ਜੋ ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵਿਿਾਿ ਹਿੱਿ  ੰ ਥਾ ਿੇ ਨਾਿ ਜਾਾਂ  ਟੇਟ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਿਰ 

ਜਾਾਂ ਿਾਈਚਾਰਾ ਮਾਪੇ ਿ ੀਿਾ ਕੇਂਿਰ ਿ ੇਨਾਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਿਚੋਿਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਫਾਇਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿ ਤਾਰ ਨਾਿ ਿਿੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 

ਕਰੇਗਾ। 
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ਵਿਚਿੇੋ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ 

 

ਵਿਚੋਿਗੀ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਗੋ, ਵਨਰਪਿੱਿ ਅਤੇ ਅ ਰਿਾਰ ਵਿਚੋਿਗੀ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੁਸ਼ਿ 

ਹੋਿੇ।  ਉ  ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਕਨ ੰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਨਯਮਾਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿੀ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। OSPI ਵਿਚੋਿਗੀਆਾਂ ਕਰਨ ਿਈ ਵਕ  ੇਬਾਹਰਿੀ ਏਜ ੰੀ ਨਾਿ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਾ ਹੈ।  ਉਹ ਏਜੰ ੀ 

ਵਿਚੋਵਿਆਾਂ ਿੀ   ਚੀ  ਾਾਂਿ ਕੇ ਰਿੱਿਿੀ ਹੈ।  ਵਿਚੋਵਿਆਾਂ ਨ ੰ ਬੇਤਰਤੀਬ, ਿਾਰੀ ਵ ਰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਨਰਪਿੱਿ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਾਂਿਾ ਹ।ੈ ਵਿਚੋਿਾ (1) OSPI, ਵਕ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ਟੇਟ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਾ, ਜੋ ਉ  ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵ ਿੱਧੇ 

 ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਿਚੋਿਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਉ ਿਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱਤ ਿਾ 

ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। ਵਿਚੋਿਗੀ  ੈਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ  ਥਾਨ ਤੇ  ਮੇਂ ਵ ਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਿ ੇਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਤੇ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ  ਹ ਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ।  

 

ਵਿਚਿੋਗੀ ਵਿਿੱਚ ਪਹੁਚੰ ਪਰਾਪਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿ ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਵਿਚੋਿਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਿੱਚ 

ਿ ਤਾਿੇਜ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਵਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਅਤੇ ਕਨ ੰਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਬਿੱਧ ਇਕਰਾਨਾਵਮਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਿਈ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਣ। ਵਿਚੋਿਗੀ  ੈਸ਼ਨਾਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਿਰੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਫੈਡਰਿ ਕੋਰਟ ਜਾਾਂ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ  ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਿੀਆਾਂ ਵ ਵਿਿ 

ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ  ਬ ਤ ਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਿਾ।  ਇਹ ਵਿਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਵ ਆ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਵਿਚੋਿਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ਬ ਤ ਿ ੇਤੌਰ ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਿਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਨ ੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਧ ਹੁੰਿ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੀ  ਟੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਗ  

ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। 

 

ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂਚਾਾਂ ਅਤ ੇਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈਆਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੰਰ  

 

IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿਈ ਰੈਗਿੇੁਸ਼ਨ  ਿੀਆਾਂ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ (ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ) ਅਤੇ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ 

ਿਈ ਿਿੱਿਰੀਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਹਨ।  ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ  ੇਵਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ੰਗਠਨ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਹ ਿੋਸ਼ ਿਗਾਉਂਿ ੇਹੋਏ OSPI 

ਕੋਿ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ ਵਕ  ੇ ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ ਏਜ ੰੀ ਨੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੀ 

ਸ਼ਰਤ, 34 CFR ਿਾਗ 300 ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤ ੇਗਏ ਫੈਡਰਿ ਵਨਯਮਾਾਂ ਜਾਾਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਨ ੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਿੇ  ਟੇਟ 

ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਮੁਹਿੱਈਆ 
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ਕੀਤੀਆਾਂ ਉਿੰਘਣਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ,  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੇ ਜਿਾਬ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, OSPI 

ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹ।ੈ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਕਵਥਤ ਉਿੰਘਣਾ ਿੇ ਇਿੱਕ  ਾਿ ਿੇ ਅੰਿਰ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਿਾਜਮੀ ਹਨ। 

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਵ ਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਿੇ ਪਰਬੰਧ  ਬੰਧੀ ਵਕ ੇ ਿੀ 

ਮਾਮਿੇ ਤੇ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ।  ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਇਿੱਕ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਿਾਿੱ ਜਿੱਜ (ALJ) 

ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜ ਨ ੰ ਆਵਫ  ਆਫ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਹੀਅਵਰੰਗ  ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਿੱਕ 

 ੁਤੰਤਰ  ਟੇਟ ਏਜੰ ੀ ਹੈ।  ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਾਹਾਾਂ ਿੀ ਗਿਾਹੀ ਅਤੇ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਿਾ ਹੈ।  ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀਆਾਂ ਮੰਗਾਾਂ ਕਵਥਤ ਉਿੰਘਣਾ ਿ ੇਿੋ  ਾਿਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਣੀਆਾਂ ਿਾਜਮੀ ਹਨ (ਗ਼ਿਤ ਵਬਆਨੀ ਜਾਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿਣ ਿਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਾਂ ਨਾਿ)। 

 

ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਿਈ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹੇਠਾਾਂ ਵਿ ਤਾਰ ਨਾਿ 

ਿਿੱਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ  

34 CFR §§300.151 – 300.153; WAC 392-172A-05025–05045 

 

OSPI ਿੀਆਾਂ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨ ੰ ਹਿੱਿ ਕਰਨ ਿੀਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਹਨ।  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਿ ੇ ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਬ ਾਈਟ ਤੇ  ਾਾਂਿੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਨਿਾ ਹ ੈਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ, OSPI ਜਾਾਂ IDEA ਿਿੱਿੋਂ   ੰਚਾਵਿਤ ਵਕ ੇ ਹੋਰ 

ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ  ੰ ਥਾ ਨੇ IDEA ਿ ੇ ਪਾਰਟ ਬੀ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਨ ੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਜਾਾਂ  ਬੰਵਧਤ  ਟੇਟ 

ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI), 

Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200 ਵਿਿੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

ਫਾਈਿ ਕਰ  ਕਿੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਡ ੇਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜ ੰੀ ਨ ੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ 

ਹੈ, ਵਜ ਿੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਤੁ ੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

 

ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਿ ਕਰਨਾ 
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ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਜਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ  ੰਗਠਨ ਿਿੱਿੋਂ  ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਿਾਜਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇ  

ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਣੋੀ ਿਾਜਮੀ ਹ:ੈ 

 

 ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਕ  ੇਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਨੇ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੀ ਸ਼ਰਤ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਨ ੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਿਾਿੇ 

ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਜਾਾਂ  ਬਵੰਧਤ  ਟਟੇ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਬਆਨ ਵਕ ਵਕ ੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ 

ਇਿੱਕ ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਾਂ ਹਿੱਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹ;ੈ 

 ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; 

 ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ, ਜੇਕਰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਕ ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ 

ਬੇਘਰਾ ਹੈ; 

 ਖਾ  ਤਿੱਥਾਾਂ ਿੇ ਨਾਿ  ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਿਰਣਨ;  

 ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿ ੇ ਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ 

 ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਿ; ਅਤ,ੇ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਿੀਫਨੋ ਨੰਬਰ। 

 

ਉਿੰਘਣਾ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ ਇਿੱਕ  ਾਿ ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਮੇਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ।  

 

OSPI ਇਿੱਕ ਵਿਕਿਵਪਕ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਈ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ।  

ਇਹ ਫਾਰਮ OSPI ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੈਬ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ।  ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂਚਾਾਂ 

 

OSPI ਿਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ 60 ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਫੈ ਿਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹ,ੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਮੇਂ ਿ ੇਵਿ ਤਾਰ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ। 60 ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, OSPI (1) ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੇ ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹੈ; (2) ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ੰ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਿਗਾਏ ਗਏ ਿੋਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿੰਿਾ ਹ;ੈ (3) ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ ਆਨ- ਾਈਟ ਜਾਾਂਚ ਕਰ  ਕਿਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ OSPI ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕਰਿਾ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ(4)  ਾਰੀ  ਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ   ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ  ੁਤੰਤਰ 

ਫੈ ਿਾ ਿੈਂਿਾ ਹ ੈਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰ ੀ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ  ਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

 

ਜਾਾਂਚ, ਵਿ ਤਾਰ, ਵਿਿਤ ਫ ੈਿਾ 

 



 

 22 

60 ਕੈਿਡੰਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਿਾ ਵਿ ਤਾਰ ਵ ਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹ ੈਜੇਕਰ: (1) ਵਕ ੇ ਖਾ  ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿ ੇ ਬੰਧ 

ਵਿਿੱਚ ਅ ਧਾਰਨ  ਵਥਤੀਆਾਂ ਮੌਜ ਿ ਹੋਣ; ਜਾਾਂ, (2) ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਾਿ ਿਾ ਵਨਿੜੇਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਾਂ 

ਹੋਰ ਵਿਧੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨ ਿਈ  ਮਾਾਂ ਿਧਾਉਣ ਿਈ  ਿੈਇਿੱਛੁਕ ਰ ਪ ਨਾਿ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤੀ ਵਿਿੰ ੇ

ਹੋ। 

 

ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਫੈ ਿਾ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਿੇਵਜਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। ਵਿਿਤ ਫੈ ਿੇ 

ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਿੋਸ਼ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਿੋਸ਼ ਿਈ, ਵਿਿਤ ਫੈ ਿੇ ਵਿਿੱਚ ਤਿੱਥ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ, ਵ ਿੱਵਟਆਾਂ, ਫੈ ਿੇ ਿ ੇ

ਕਾਰਨਾਾਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾ ਵਨਿੜੇਾ ਕਰਨ ਿਈ ਜਰ ਰੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਵਚਤ  ੋਧਕ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੱਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ 

ਉਿੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹ।ੈ  

 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਉਪਰਾਿੇ 

 

ਜਿੋਂ OSPI ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕ ੇ ਉਿਘੰਣਾ ਜਾਾਂ ਢੁਿੱਕਿੀਆਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿਤਾ ਿਾ 

ਪਤਾ ਚਿੱਿਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਫੈ ਿੇ ਵਿਿੱਚ ਇਹਨਾਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ: 

1. ਉਹਨਾਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੀ ਨਾਮਨਜ ਰੀ ਨ ੰ ਠੀਕ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਾਂ  ਮੇਤ ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਹੋਿ,ੇ ਆਰਵਥਕ ਿਰੌਤੀ 

ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ (ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ) ਿੀਆਾਂ ਿੋੜਾਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ  ੋਧਕ ਕਾਰਿਾਈ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏ; ਅਤੇ, 

2.  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਾ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਿਵਿਿੱਿੀ ਪਰਬੰਧ। 

 

ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈਆਾਂ 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਨਾਗਵਰਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿੇ ਿੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਮੁਿੱਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਾਂ ਿਿੱਧ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਹਿੱ ਾ ਹਨ, 

ਤਾਾਂ OSPI ਿਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿ ੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਿਾਗ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰਨਾ (ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ ਨ ੰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਤਿਿੱਜ ੋ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ੁਣਿਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਿੀ। ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਮੁਿੱਿਾ, ਜੋ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਾਰਿਾਈ ਿਾ ਵਹਿੱ ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਵਕ ੇ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਿਿੱਚ ਚੁਿੱਕੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਿੱਿੇ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ ੋ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਿੀ ਸ਼ਮ ਿੀਅਤ ਵਿਿੱਚ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਕ  ੇ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਿਾ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਫੈ ਿਾ ਬਿੱਧ ਹੁੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ OSPI ਿਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨ ੰ 

  ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਉ  ਮੁਿੱਿੇ ਿੀ ਜਾਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ।  
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OSPI ਿਈ ਉ  ਿੋਸ਼ ਿਾਿੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਿਾ ਵਨਿੇੜਾ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈਵਕ ਕੋਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਿੇ 

ਨ ੰ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ  

34 CFR §§300.507 – 300.513; WAC 392-172A-05080–05125  

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਜਾਾਂ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਇਿੱਕ 

FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ  ਬੰਧੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਾਮਿੇ ਤੇ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰ  ਕਿ ੇਹੋ। ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਉ  ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉਪਿਬਧ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੁਫਤ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ-ਿਰਚ ਿਾਿੀਆਾਂ ਕਨ ੰਨੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ   ਵਚਤ 

ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇ

ਹੋ। ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿਈ, “ਤੁ ੀਂ”, ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਿ  ਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਕੋਈ ਰਿੱਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹ ੈ

ਅਤੇ “ਵਡ ਵਟਰਕਟ”, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਿਕੀਿ  ਮੇਤ, ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ ਪਰਤੀਵਨਿੱਧਤਾ ਵਕ ੇ ਿਕੀਿ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ।   

 

ਫਾਈਿ ਕਰਨਾ 

 

ਇਿੱਕ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਈ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ 

ਪਿੇਗੀ।  ਉ  ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ   ਚੀਬਿੱਧ  ਾਰੀ  ਮਿੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਗੁਪਤ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ  

 

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ, ਵਜ ਨੇ ਿੀ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਈ OSPI, ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਵਰ ੋਰਵ ਜ  ਰਵਿਵ ਜ ਨ ੰ ਇ  ਪਤ ੇ

ਤੇ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨੀ ਿੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ:  

 

Office of Superintendent of Public Instruction 

Administrative Resource Services 

Old Capitol Building 

PO Box 47200 

Olympia, WA  98504-7200 

ਫੈਕ : 360-753-4201 
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ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ: 

1. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਮ; 

2. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇਵਨਿਾ   ਥਾਨ ਿਾ ਪਤਾ; 

3. ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇ ਕ ਿ ਿਾ ਨਾਮ; 

4. ਜੇਕਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਬੇਘਰਾ ਬਿੱਚਾ ਜਾਾਂ ਜਿਾਨ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ  ੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ; 

5.  ਮਿੱਵ ਆ ਿੇ ਪਰਕਾਰ ਿਾ ਿਰਣਨ,  ਮਿੱਵ ਆ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਤਿੱਥਾਾਂ  ਮੇਤ; ਅਤੇ, 

6. ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਵਗਆਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ 

 ਮਿੱਵ ਆ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਹਿੱਿ। 

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਤ ੇ ਣੁਿਾਈ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਿੋੜੀਂਿਾ ਨੋਵਟ  

 

ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਹਰੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ੇਅਤੇ OSPI ਨ  ੰਮੰਗ 

ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉੱਪਰ   ਚੀਬਿੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿੇ। 

 

 ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਿੀ ਉਪਯਕੁਤਤਾ 

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਿ ੇਅਿੱਗ ੇਿਧਣ ਿਈ, ਇ ਨ ੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਪਯੁਕਤ ਿਾ ਿਾਿ ਹ ੈ

ਵਕ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰਨਾ ਿੇ ਅਧੀਨ ਉੱਪਰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ  ਮਿੱਗਰੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ  ੰਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਮੰਗ ਨ ੰ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਵਜ ਨੇ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 15 ਕੈਿਡੰਰ 

ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ALJ ਨ ੰ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 

 

ਉਪਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਿੀ   ਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਪੰਜ ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ALJ ਿਈ ਇਹ ਫ ੈਿਾ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੁੰਿਾ ਹ ੈ

ਵਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਉੱਪਰ   ਚੀਬਿੱਧ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ  ੰਪ ਰਾ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨ ੰ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ  ੰਵਿਿਤ 

ਵਿਿੱਚ   ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। 

 

 ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਿਾ  ਧੋ 
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ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਵਿਿੱਚ ਵ ਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਕਰ  ਕਿ ੇਹੋ ਜੇਕਰ:  

1. ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਨ ੰ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਮਨਜ ਰ ਕਰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿੱਕ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਰਾਹੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿਾ ਵਨਿੇੜਾ 

ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਿੰਿੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ), ਇ ਿਾ 

ਿਰਣਨ ਹੇਠਾਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ, 

2. ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਪੰਜ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ,  ੁਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਿਈ 

ਇਜਾਜਤ ਵਿੰਿਾ ਹ।ੈ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਕਰਿ ੇ

ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਿਈ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਿ ਿਈ  ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ (ਿੇਿੋ: ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ) ਿੁਬਾਰਾ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਨ ੰ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਿੀ 

ਹੈ, ਜਿੋਂ  ੰਸ਼ੋਵਧਤ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਨ  ੰਜਿੋਂ ALJ ਮੰਗ ਨ ੰ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿਾ ਹੈ। 

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਿਾ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਜਿਾਬ 

 

ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾ ਿ ਤ  ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪ ਰਿ 

ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਨਹੀਂ ਿਵੇਜਆ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਵ ਰਿੇਿ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਿਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ 10 ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਿੱਕ ਜਿਾਬ ਿੇਜਣਾ ਿਾਜਮੀ 

ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ: 

1. ਇਿੱਕ  ਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ 

ਿਾ ਪਰ ਤਾਿ ਵਕਉਂ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇ ਿਈ ਇਨਕਾਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ; 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਟੀਮ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਕਿਪਾਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਰਨਾਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ ਵਕ 

ਉਹ ਵਿਕਿਪ ਨਾਮਨਜ ਰ ਵਕਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ; 

3. ਹਰੇਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਪਰਵਕਵਰਆ, ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਵਰਕਾਰਡ ਜਾਾਂ ਵਰਪੋਰਟ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਵਜ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਪਰ ਤਾਵਿਤ 

ਜਾਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਈ ਆਧਾਰ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ  ੀ; ਅਤ,ੇ 

4. ਹੋਰਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਿਾ ਿਰਣਨ, ਜੋ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਜਾਾਂ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਹਨ। 

 

ਇਿੱਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤਿ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿਾ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਿੇਂ 

ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉਪਰੋਕਤ ਆਈਟਮਾਾਂ 1-4 ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ।  

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਿਾ ਹਰੋ ਪਾਰਟੀ ਿਾ ਜਿਾਬ 
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ਛੇਤੀ ਵਨਬੇੜੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਿੀਆਾਂ ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਿਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਨ ੰ ਛਿੱਡ ਕੇ, ਵਜ  ਬਾਰੇ ਿਾਗ ਵਡ ਵਪਵਿਨ 

ਿਈ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਿਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਿਈ, ਮੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ 10 ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ ਇਿੱਕ 

ਜਿਾਬ ਿੇਜਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੁੰਿਾ ਹ ੈਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤ ੇਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਤੇ ਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ।  ਿੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 

ਇਿੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਿ ਿੀ ਇਹ ਿਾਅਿਾ ਕਰ  ਕਿੀ ਹੈ ਵਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਮਾਿੱਡਿ ਫਾਰਮ 

34 CFR §300.509; WAC 392-172A-05085 

 

OSPI ਨੇ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਮਾਿੱਡਿ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਫਾਰਮ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਫਾਰਮ ਇਹਨਾਾਂ ਿੈਬ  ਾਈਟਾਾਂ ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੈ:  

 

http://www.k12.wa.us/ProfPractices/adminresources/forms.aspx  

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx.  

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਿਰਤਣ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ  ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ  ਾਰੀ ਿੋੜੀਂਿੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ ਤਾਾਂ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਇ  

ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ ਹੈ।   ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਿਾਗ ਤੋਂ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਰਮ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ 

ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ  ਕਿੇ ਹ।ੋ 

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿ ੇਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਣੋ ਿਿੇੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ  

34 CFR §300.518; WAC 392-172A-05125 

 

ਉ ਨ ੰ ਛਿੱਡ ਕੇ ਵਜਿੇਂ ਵ ਰਿੇਿ ਅਪਾਹਜਪਣੇੁ ਿਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨ  ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਣੇ ਿਿੇੇ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ, ਿ ੇਅਧੀਨ ਹੇਠਾਾਂ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਜਿੋਂ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨ  ੰਿੇਜੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ ਿ ੇਿੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਫੈ ਿੇ ਿੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ੇ ਮੇਂ ਜਾਾਂ ਵਕ ੇ ALJ ਿ ੇ

ਫੈ ਿੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਅਪੀਿ ਨ  ੰਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਇਿੱਕ ਅਿਾਿਤੀ ਕਾਰਿਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉ ਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਵ ਿੱਵਿਆ  ਬੰਧੀ 

ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਿ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ। 

 

http://www.k12.wa.us/ProfPractices/adminresources/forms.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/DueProcess.aspx
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ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਿਈ ਅਰੰਵਿਕ ਿਾਿਿੇ ਿਈ ਇਿੱਕ ਅਰਜੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ, ਤੁਹਾਡੀ  ਵਹਮਤੀ ਨਾਿ, ਵਨਯਵਮਤ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ ਥਾਾਂ ਿੇਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਅਵਜਹੀਆਾਂ 

 ਾਰੀਆਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 

  

 ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ,ੇ ਵਜ ਨ ੰ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ  ੀ ਤੋਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ 

 ੇਿਾ ਿੇਣ ਵਿਿੱਚ ਬਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਈ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇਅਧੀਨ ਅਰੰਵਿਕ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿ ਹ ੈਅਤੇ ਜੋ 

ਹੁਣ ਪਾਰਟ  ੀ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਤੰਨ  ਾਿ ਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ  ੰਪਾਰਟ  ੀ 

 ੇਿਾਿਾਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਜਾਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ IDEA ਿ ੇਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇ

ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਪਵਹਿੀ ਿਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ, ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੇ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ 

ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

 

ਜੇਕਰ ALJ ਇ  ਫ ੈਿੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਾ ਹੈ ਵਕ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਉ  ਫੈ ਿੇ ਨਾਿ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਫੈ ਿੇ ਿੀ ਵਕ ੇ ਕੋਰਟ ਿੀ ਅਪੀਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ਾਾਂ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ 

34 CFR §300.510; WAC 392-172A-05090 

 

ਹਿੱਿ ਮੀਵਟਗੰ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਕੋਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿੇ ਬਾਅਿ 15 ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇ

ਅੰਿਰ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਿ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ IEP ਟੀਮ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ  ੰਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਿੱਥਾਾਂ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਮੀਵਟੰਗ  ਿੱਿਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਮੀਵਟੰਗ ਮੁਨਾ ਬ 

ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਿਗੀ ਿਈ 

 ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ ਜਾਾਂ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਡਣ ਿਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੇ।  ਮੀਵਟੰਗ:  

1. ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ  ਕੋਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਫੈ ਿਾ ਿੈਣ ਿਾ 

ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਿੇ; ਅਤੇ, 

2. ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਕੋਈ ਿਕੀਿ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੋ  ਕਿਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਿਕੀਿ ਨਾਿ ਨਾ 

ਜਾਓ।  
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ਮੀਵਟੰਗ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤਿੱਥਾਾਂ, ਜੋ ਮੰਗ ਿਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਿ ੇ

ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਵਿਿਾਿ ਿਾ ਵਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਮਿ  ਕੇ। ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਣ ਿਈ IEP ਟੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨ ੰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿੇ ਹੋ। 

 

ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ ਜਕੇਰ:  

1. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਮੀਵਟੰਗ ਛਿੱਡਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ; ਜਾਾਂ, 

2. ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਿਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਿਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਿੇਿ ਵਿਚਿੋਗੀ ਿੇ ਅਧੀਨ 

ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ 

 

ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨ  ੰਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿ ੇ 30 

ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਤੁਹਾਡੀ  ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿਾ ਵਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

 

ਇਿੱਕ ਅੰਵਤਮ ਫੈ ਿਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਈ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ 30-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿਈ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਿਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਾਂ ਨਾਿ, 30-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿ ੇਅੰਤ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ ਿਰਣਨ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

 

ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੋਿਾਾਂ ਨੇ ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਛਿੱਡਣ ਿਈ ਜਾਾਂ ਵਿਚੋਿਗੀ ਿਰਤਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਾ ਵਿਿੱਤੀ ਹੋਿੇ, 

ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅ ਫਿਤਾ ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਈ  ਮਾਾਂ 

 ੀਮਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਵਪਿੱਛ ੇਪਾ ਿੇਿੇਗੀ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ। 
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ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਯਤਨਾਾਂ ਿੇ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਹਿੱ ੇਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 30-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ, ਇਹ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ALJ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਨ ੰ ਿਾਰਜ ਕਰ ਿੇਿ।ੇ   ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਹਿੱਿ 

ਮੀਵਟੰਗ ਿਈ  ਮੇਂ ਅਤੇ  ਥਾਨ ਿਈ ਪਰ ਪਰ  ਵਹਮਤੀ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਿਈ ਆਪਣੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਿਾ ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਿੇਣਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  ਿ ਤਾਿੇਜੀ  ਬ ਤ ਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ: 

1. ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਟੈਿੀਫੋਨ ਕਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕਾਿਾਾਂ ਿੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ 

ਵਰਕਾਰਡ; 

2. ਤੁਹਾਨ ੰ ਿੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕ ੇ ਿੀ ਜਿਾਬਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ; ਅਤੇ, 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਿਵਜਟਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਵਜਟਾਾਂ ਿ ੇਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿੇ ਵਿ ਵਤਰਤ ਵਰਕਾਰਡ। 

 

ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ OSPI ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿੇ 15 

ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਹਿੱਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹੰਿਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ 

ਿੈਣ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹੰਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਇਿੱਕ ALJ ਨ ੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿੇਣ ਿਈ ਕਵਹ  ਕਿ ੇਹ ੋ ਵਕ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

 

30-ਕਿੈਡੰਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿਈ ਪਰਬਧੰ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਡਣ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਿਈ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਾਂ ਅਗਿੇ ਵਿਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹ।ੈ 

 

ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਾਂ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਿੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਅਤੇ 30-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਜੇਕਰ 

ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤੀ ਵਿੰਿੇ ਹਨ ਵਕ ਕੋਈ  ਮਝੌਤਾ  ੰਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ 

ਿਈ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਾਂ ਅਗਿੇ ਵਿਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਿੀ ਹ।ੈ  

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਿਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿਰਤਣ ਿਈ  ਵਹਮਤ ਹੁੰਿ ੇਹੋ, ਪਰੰਤ  ਅਜੇ ਤਿੱਕ  ਮਝੌਤੇ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ੇਹ,ੋ 

ਤਾਾਂ 30-ਕੈਿਡੰਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਹਿੱਿ ਵਮਆਿ ਿ ੇਅੰਤ ਵਿਿੱਚ, ਿੋਿੇਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਵਿਚੋਿਗੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤੀ ਿ ੇ

 ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਿੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਵਚਆ ਜਾਏ। ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਚੋਿਗੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੋਂ ਵਪਿੱਛ ੇਹਟਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਈ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਾਂ ਅਗਿੇ ਵਿਨ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੰਿੀ 

ਹੈ। 
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ਵਿਿਤ ਵਨਪਟਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਿਾਿ ਿਾ ਵਨਬੇੜਾ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ 

ਇਿੱਕ ਕਨ ੰਨੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਬਿੱਧ ਇਕਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ:  

1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿ ੇਉ  ਪਰਤੀਵਨਧੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ, ਵਜ ਨ  ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਬਿੱਧ ਕਰਨ ਿਾ 

ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ; ਅਤ ੇ

2. ਅਮਰੀਕਾ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੀ ਿਾਵਸ਼ਗੰਟਨ  ਟੇਟ ਿੀ  ੁਪੀਰੀਅਰ ਕਰੋਟ ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ ਵਕ  ੇ

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਗ  ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ। 

 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  ਮੀਵਿਆ ਵਮਆਿ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਉ  

 ਮੇਂ ਿੇ 3 ਕਾਰਜ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ ਰਿੱਿ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ 

ਹ ਤਾਿਰ ਕੀਤੇ  ਨ। 

 

ਵਨਰਪਿੱਿ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ 

34 CFR §300.511; WAC 392-172A-05080–05095 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਜਿੋਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਜਾਾਂ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ 

ਕੋਿ ਇਿੱਕ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ। 

 

ਐਡਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਿਾਿੱ ਜਿੱਜ (ALJ) 

 

 ੁਣਿਾਈ ਇਿੱਕ ਯੋਗ  ੁਤੰਤਰ ALJ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਜ ਨ ੰ ਆਵਫ  ਆਫ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਹੀਅਵਰੰਗ  (OAH) ਿਿੱਿੋਂ  

ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ, ਇਿੱਕ ALJ: 
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1. OSPI ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਾ ਇਿੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਜੋ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਾਂ ਿੇਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੈ।  

ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਿੱਵਿਆਾਂ ਏਜੰ ੀ ਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ALJ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ  ੇਿਾ 

ਿੇਣ ਿਈ ਏਜੰ ੀ ਿਿੱਿੋਂ  ਿੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ; 

2. ਉ ਿਾ ਕੋਈ ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਾਂ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਵਜ ਿਾ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ALJ ਿੀ ਵਨਰਪਿੱਿਤਾ ਵਿਿੱਚ ਟਕਰਾ 

ਹੋਿੇ; 

3. ਉ ਨ ੰ IDEA ਿੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇIDEA ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਫੈਡਰਿ ਅਤੇ  ਟੇਟ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਫੈਡਰਿ ਅਤੇ  ਟੇਟ 

ਅਿਾਿਤਾਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  IDEA ਿੀਆਾਂ ਕਨ ੰਨੀ ਵਿਆਵਿਆ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਮਝ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ

4. ਉ  ਕੋਿ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਕਰਨ, ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਟੈਂਡਰਡ ਕਨ ੰਨੀ ਪਿੱਧਤੀ ਿ ੇਮੁਤਾਬਕ, ਫੈ ਿੇ ਿੈਣ ਅਤੇ ਵਿਿਣ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਹਰੇਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ   ਚੀ ਰਿੱਿਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ALJ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ  ੇਿਾ ਵਿੰਿੇ ਹਨ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ 

ਹਰੇਕ ALJ ਿੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਿਾਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ  ਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿ ਹੋਿ।ੇ ALJ ਿੀ   ਚੀ OSPI ਿੈਬ  ਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ।  
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ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਵਿਸ਼ਾ ਿ ਤ  

 

ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਮੁਿੱਿੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿੱਕ 

 ਕਿੀ, ਜੋ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਜਾਹਰ ਨਹੀੰ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਨ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ  ਵਹਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

 

ਇਿੱਕ  ਣੁਿਾਈ ਿੀ ਮਗੰ ਕਰਨ ਿਈ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਪਤਾ ਿਿੱਗਣ 

ਿੀ ਤਾਰੀਿ ਿੇ ਿੋ  ਾਿਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰਨੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

 

 ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਵਿਿੱਚ ਛਟੋਾਾਂ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕ ੇਤਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾ ਿਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ ਵਕਉਂਵਕ:  

1. ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਿਤ ਵਬਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹ ੈਵਕ ਇ ਨੇ  ਮਿੱਵ ਆ ਜਾਾਂ ਮੁਿੱਿੇ ਿਾ ਵਨਬੇੜਾ ਕਰ ਵਿਆ  ੀ, ਜੋ 

ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੀ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਵਿਿੱਚ ਚੁਿੱਕ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਾਂ 

2. ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰਿੱਿੀ  ੀ ਵਕ ਇਹ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨ ੰ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਨੀ ਿੋੜੀਂਿੀ  ੀ।  

 

 ਣੁਿਾਈ ਹਿੱਕ  

34 CFR §300.512; WAC 392-172A-05100 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਤੁੁੁਹਾਨ ੰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਿੁਿ ਿੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹੈ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਨਾਿ 

 ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ।) ਤੁੁਹੁਾਨ ੰ ਅਤੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ, ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ 

(ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਇਹ ਹਿੱਕ ਹ:ੈ 

1. ਵਕ ੇ ਿਕੀਿ ਿਿੱਿੋਂ  ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ  ੰਨਾਿ ਵਿਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਤੋਂ  ਿਾਹ ਿੈਣ ਿਾ, 

ਵਜਹਨਾਾਂ ਕੋਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀਆਾਂ  ਮਿੱਵ ਆਿਾਾਂ ਿ ੇ ਬਧੰ ਵਿਿੱਚ ਖਾ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਟਰ ੇਵਨਗੰ ਹੋਿ;ੇ 

2.  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰਨ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਿ ਪੁਿੱਛ-ਪੜਤਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਾਂ ਿੀ 

ਹਾਜਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਾ; 
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3.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹਾ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨ ੰ ਿਰਵਜਤ ਕਰਨ ਿਾ, ਜੋ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਵਿਨ 

ਪਵਹਿਾਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਿ ੇ ਨਮੁਿ ਜਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ; 

4. ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੇ,  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਇਿੱਕ-ਇਿੱਕ ਸ਼ਬਿ ਿਾ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਜਾਾਂ ਇਿੈਕਟਰ ੋਵਨਕ ਵਰਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ; ਅਤ ੇ

5. ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਤੇ, ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਵਿਆਾਂ ਿਾ ਵਿਿਤ ਜਾਾਂ ਇਿੈਕਟਰ ੋਵਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਿਾਧ  ਪਰਗਟਾਿਾ 

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਪੰਜ ਕਾਰਜ ਵਿਨ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਉ  ਤਾਰੀਿ ਤਿੱਕ 

ਪ ਰ ੇਕੀਤੇ ਗਏ  ਾਰੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਮੁਿਾਾਂਕਣਾਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ-ਿ ਜੇ ਨ ੰ ਿਿੱ ਣਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ  ਮੇਂ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ।    

 

ALJ ਵਕ  ੇਿੀ ਉ  ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿ ੇਵਬਨਾਾਂ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ  ਮੇਂ  ਬੰਵਧਤ ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਿਾਾਂ ਵ ਫਾਵਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿੀ ਇ  ਸ਼ਰਤ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਰਵਹੰਿੀ ਹ।ੈ 

 

 ਣੁਿਾਈਆਾਂ ਿ ੇ ਮੇਂ ਮਾਵਪਆਾਂ ਿ ੇਹਿੱਕ 

 

ਤੁਹਾਨ ੰ ਇਹ ਹਿੱਕ ਵਿਿੱਤੇ ਿਾਜਮੀ ਹਨ:  

1. ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾ; 

2. ਿੋਕਾਾਂ ਿ ੇ ਾਹਮਣੇ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ; ਅਤੇ, 

3.  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਰਕਾਰਡ, ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤ ੇਫੈ ਵਿਆਾਂ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਨ  ੰਮਫੁਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ। 

 

 ਣੁਿਾਈਆਾਂ ਿੀਆਾਂ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇ ਹ ਿਤ 

34 CFR §300.515; WAC 392-172-05110 

 

ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗਾਾਂ ਿਈ 30-ਕੈਿਡੰਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਪੁਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕੈਿਡੰਰ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਜਾਾਂ,  ਮਾਯੋਵਜਤ ਹਿੱਿ  ਮਾਾਂ 

ਵਮਆਿ ਪੁਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 45 ਕਿੈੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ:  

1.  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਆਿਰੀ ਫੈ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਫੈ ਿੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੇਜੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ। 
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ALJ ਿੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕ ੇ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਿੀ ਮੰਗ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ 45-ਕੈਿੰਡਰ-ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ ਤੋਂ ਬਾਅਿ  ਮੇਂ ਵਿਿੱਚ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਧੇ ਿੀ ਮਨਜ ਰੀ ਿੇ  ਕਿਾ ਹੈ। 

 

ਹਰੇਕ  ੁਣਿਾਈ ਉ   ਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੰ ਉਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ 

 ਹ ਿਤ ਹੋਿੇ। 

 

 ਣੁਿਾਈ ਫ ੈਿੇ 

34 CFR § 300.513; WAC 392-172-05105 

 

ALJ ਿਾ ਫ ੈਿਾ 

 

ਇ  ਬਾਰੇ ALJ ਿਾ ਫੈ ਿਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚ ੇਨੇ ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਢੁਿੱਕਿੀਂ  ਰਕਾਰੀ ਵ ਿੱਵਿਆ (FAPE) ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, 

ਬੁਵਨਆਿੀ ਆਧਾਰਾਾਂ ਿ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  

 

ਉਹਨਾਾਂ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਵਜਿੱਥੇ ਤੁ ੀਂ ਇਹ ਿੋਸ਼ ਿਗਾਉਂਿੇ ਹੋ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ALJ 

ਵ ਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਿਗਾ  ਕਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ ਨੇ FAPE ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ 

ਅਪ ਰਨਤਾਿਾਾਂ ਨਾਿ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ FAPE ਿ ੇਹਿੱਕ ਵਿਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਪਆ ਹੋਿੇ; 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਈ FAPE ਿੇ ਪਰਬੰਧ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਿਾ ਕਰਨ ਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਮੌਕੇ ਵਿਿੱਚ ਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੋਿੇ; ਜਾਾਂ, 

3. ਇ ਨੇ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਫਾਇਿੇ ਤੋਂ ਿਾਾਂਝ ੇਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। 
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ਕ ੰਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਾਜ 

 

ਿਾਿੇਂ ALJ ਇਹ ਨਹੀਂ  ਮਝਿਾ ਵਕ FAPE ਉਿੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿ ਿੀ ALJ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ IDEA (34 CFR 

§§300.500 ਤੋਂ 300.536 ਤਿੱਕ) ਿ ੇਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇਅਧੀਨ ਫੈਡਰਿ ਰੈਗੁਿੇਸ਼ਨ  ਿੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਅ 

ਿਾਗ ਵਿਿੱਚ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿਾ ਹੁਕਮ ਿੇ  ਕਿਾ ਹੈ। 

 

ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਿਈ ਿਿੱਿਰੀ ਮਗੰ  

 

ਤੁ ੀਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਹੀ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਵਕ ੇ ਮੁਿੱਿ ੇਤੇ ਇਿੱਕ ਿਿੱਿਰੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰ  ਕਿੇ ਹੋ। 

 

 ਿਾਹਕਾਰੀ ਪਨੈਿ ਅਤ ੇਆਮ ਜਨਤਾ ਿਈ ਨਤੀਜਾ ਅਤ ੇਫ ੈਿਾ 

 

OSPI ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਨਿੱਜੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ ਵਮਟਾ ਵਿੰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ: 

1. ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਿੇ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ ਿੀ  ਪੈਸ਼ਨ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 

ਐਜਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (SEAC) ਨ ੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ, 

2. ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਫੈ ਿੇ ਜਨਤਾ ਨ ੰ ਉਪਿਬਧ ਕਰਾਉਂਿਾ ਹੈ।  

 

ਫੈ ਿੇ ਿੀ ਅਵੰਤਮ  ਵਥਤੀ; ਅਪੀਿ 

34 CFR §300.514; WAC 392-172A-05115 

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ  ੁਣਿਾਈ  ਮੇਤ) ਵਿਿੱਚ ਵਿਆ ਵਗਆ ਫੈ ਿਾ 

ਅੰਵਤਮ ਹੁੰਿਾ ਹ,ੈ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ  ਣੁਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਿੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ (ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ) ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈ ਿੇ ਤੇ ਅਪੀਿ ਕਰਿੀ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ 
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ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ, ਉ   ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ  ਮਤੇ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਫਾਈਿ ਕਰਨੀਆਾਂ ਹਨ  

34 CFR §300.516; WAC 392-172A-05115 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਜੇਕਰ ਿੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਾਂ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ  ੁਣਿਾਈ 

 ਮੇਤ) ਵਿਿੱਚ ਨਤੀਵਜਆਾਂੁਾਂ ਅਤੇ ਫੈ ਿੇ ਨਾਿ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ, ਤਾਾਂ ਉ  ਪਾਰਟੀ ਨ ੰ ਉ  ਮੁਿੱਿੇ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵ ਵਿਿ 

ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾ ਹਿੱਕ ਹ,ੈ ਜੋ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਾ ਵਿਸ਼ਾ  ੀ। ਕਾਰਿਾਈ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੀ 

ਵਕ ੇ  ਟੇਟ ਅਿਾਿਤ (ਇਿੱਕ  ਟੇਟ ਅਿਾਿਤ ਵਜ ਨ ੰ ਇ  ਪਰਕਾਰ ਿੇ ਮਾਮਿੇ ਿੀ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ) ਵਿਿੱਚ ਜਾਾਂ 

ਅਮਰੀਕਾ ਿੀ ਵਕ  ੇਵਜਿਹ ਾ ਅਿਾਿਤ ਵਿਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ ਿੀਆਾਂ ਵਜਿਹ ਾ ਅਿਾਿਤਾਾਂ ਨ ੰ ਵਿਿਾਿ ਵਿਿੱਚ ਰਕਮ 

ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਤੇ ਫੈ ਿਾ ਿੇਣ ਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੁੰਿਾ 

ਹੈ।  

 

 ਮਾਾਂ  ੀਮਾ 

 

ਕਾਰਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਿੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਿ ਇਿੱਕ ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਈ ALJ ਿ ੇਫੈ ਿੇ ਿੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ 90 

ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿਾ  ਮਾਾਂ ਹੋਿੇਗਾ।  
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ਿਾਧ  ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ  

 

ਵਕ ੇ ਿੀ ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਿਤ:  

1. ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਿ ੇਵਰਕਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਹ;ੈ 

2. ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ ਮੰਗ ਤੇ ਿਾਧ  ਗਿਾਹੀਆਾਂ  ੁਣਿੀ ਹੈ; ਅਤ,ੇ 

3. ਗਿਾਹੀ ਿੀ ਬਹੁਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈ ਿਾ ਆਧਾਵਰਤ ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤ ੇਰਾਹਤ ਿੀ ਮਨਜ ਰੀ ਵਿੰਿੀ ਹ ੈਜੋ ਅਿਾਿਤ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ 

ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। 

 

ਕ ੰਟਰਕਸ਼ਨ ਰ ਿ 

 

IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿਿੱਚ ਕਈੋ ਿੀ ਤਿੱਥ ਅਮਰੀਕੀ  ੰਵਿਧਾਨ ਿੇ 1990 ਿੇ ਅਮੈਵਰਕਨ  ਵਿਿ ਵਡ ਐਵਬਵਿਟੀਜ ਐਕਟ, 

1973 ਿੇ ਵਰਹਵੈਬਵਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਿੇ ਟਾਈਟਿ V ( ੈਕਸ਼ਨ 504) ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੇ ਹਿੱਕਾਾਂ ਿੀ ਰਿੱਵਿਆ ਕਰਨ 

ਿਾਿੇ ਫਡੈਰਿ ਕਨ ੰਨਾਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ ਉਪਿਬਧ ਹਿੱਕਾਾਂ, ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਿਾਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਿੀ ਨਹੀਂ ਿਗਾਉਂਿਾ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ੀਵਮਤ 

ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ। ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਕਨ ੰਨਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਉਹ 

ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਜੋ IDEA ਿ ੇਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇਅਧੀਨ ਿੀ ਉਪਿਬਧ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿਾ ਵਨਬੜੇਾ ਉ  ੇ ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  IDEA ਿ ੇਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇਅਧੀਨ 

ਕਾਰਿਾਈ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋੜੀਂਿਾ ਹੁੰਿਾ।  ਇ ਿਾ ਿਾਿ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋ ਹੋਰ ਕਨ ੰਨਾਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ ਉਪਾਅ ਉਪਿਬਧ ਹ ੋ

 ਕਿੇ ਹਨ, ਜੋ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਉਪਿਬਧ ਉਪਾਿਾਾਂ ਨਾਿ ਪਰ ਪਰ-ਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਕਨ ੰਨਾਾਂ 

ਿੇ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ; ਤੁੁੁਹਾਨ ੰ ਵ ਿੱਧ ੇਅਿਾਿਤ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ IDEA ਿੇ ਅਧੀਨ ਉਪਿਬਧ ਉਪਾਅ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਨਰਪਿੱਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ।  

 

ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  

34 CFR §300.517; WAC 392-172A-05120 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਪਰਬਿ ਰਵਹੰਿੇ (ਵਜਿੱਤਿ)ੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕ ੇ ਿਕੀਿ ਿਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਅਿਾਿਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਵਚਆਾਂ ਿੇ ਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕੀਿ ਿੀ ਉਵਚਤ ਫੀ  ਿਾ ਫੈ ਿਾ ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ। 
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IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਿਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਿ, 

ਵਜਿੱਤਣ ਿਾਿੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਜਾਾਂ OSPI ਿ ੇਿਰਵਚਆਾਂ ਿ ੇਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਿ ਿੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਿ ਿਿੱਿੋਂ 

ਿੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਫੈ ਿਾ ਿੇ  ਕਿੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਿਕੀਿ ਨੇ: (a) ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂ ਅਿਾਿਤੀ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਿਾਇਰ 

ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਵਜ ਨ ੰ ਅਿਾਿਤ  ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਆਧਾਰ ਿੇ ਮੰਨਿੀ ਹੈ; ਜਾਾਂ, (b) ਮੁਕਿੱਿਮੇ ਿੇ  ਪਸ਼ਟ ਰ ਪ ਨਾਿ 

 ਾਰਹੀਣ, ਅਨੁਵਚਤ ਜਾਾਂ ਵਬਨਾਾਂ ਆਧਾਰ ਿਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਿੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਵਿਆ ਹੈ; ਜਾਾਂ, 

 

IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ੇ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ, ਅਿਾਿਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਿ, 

ਵਜਿੱਤਣ ਿਾਿੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਜਾਾਂ OSPI ਿ ੇਿਰਵਚਆਾਂ ਿ ੇਵਹਿੱ ੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਕੀਿ ਿੀ ਉਵਚਤ ਫੀ , ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਿ ਿਿੱਿੋਂ 

ਿੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾ ਫੈ ਿਾ ਿੇ  ਕਿੀ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਾਂ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱਚ 

ਅਿਾਿਤੀ ਮੁਕਿੱਿਮਾ ਵਕ ੇ ਿੀ ਗਿਤ ਉਿੇਸ਼ ਿਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉਤਪੀੜਨ ਿਈ, ਗ਼ੈਰਜਰ ਰੀ ਿੇਰੀ ਕਰਨ 

ਿਈ, ਜਾਾਂ ਗ਼ੈਰਜਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇਿਰਚ ਨ ੰ ਿਧਾਉਣ ਿਈ। 
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ਫੀ ਾਾਂ ਿਾ ਅਿਾਿਤੀ ਫ ੈਿਾ 

 

ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਉ  ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਰਚਵਿਤ ਰੇਟ ਿੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ  ੁਣਿਾਈ 

ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਆਵਿਟੀ ਿਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ  ੀ। ਅਿਾਿਤੀ ਫੈ ਿੇ ਿੀਆਾਂ ਫੀ ਾਾਂ ਿੀ ਗਣਨਾ ਵਿਿੱਚ 

ਵਕ ੇ ਬੋਨ  ਜਾਾਂ ਮਿਟੀਪਿਾਇਰ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀੰ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ। 

 

ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਨਪਟਾਰੇ ਿੀ ਇਿੱਕ ਵਿਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿ ੇ

ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ ਿਰਵਚਆਾਂ ਿੀ ਅਿਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 

 ਕਿੀ ਜੇਕਰ: 

1. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵ ਵਿਿ ਪਰੋ ੀਜਰ ਿੇ ਫਡੈਰਿ ਰ ਿ  ਿੇ ਰ ਿ 68 ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਰਵਿਸ਼ਟ  ਮੇਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਜਾਾਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ੁਣਿਾਈ ਜਾਾਂ  ਟੇਟ-ਪਿੱਧਰ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਿੀ  ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ 10 ਕੈਿੰਡਰ 

ਵਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਵਕ ੇ ਿੀ  ਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ; 

2. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 10 ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ  ਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ; ਅਤੇ, 

3. ਅਿਾਿਤ ਜਾਾਂ ALJ ਇਹ  ਮਝਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਆਿਰਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਨਪਟਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿ ੇ

ਮੁਕਾਬਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਿਿੱਧ ਅਨੁਕ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

ਇਹਨਾਾਂ ਬੰਿ ਾਾਂ ਿ ੇਬਾਿਜ ਿ, ਅਿਾਿਤ ਤੁਹਾਨ ੰ ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ ਿਰਚ ੇਿ ੇ ਕਿੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਵਜਿੱਤਿ ੇਹ ੋਅਤੇ 

ਤੁ ੀਂ ਮ ਿ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਪਟਾਰੇ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨ ੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿ ੇਯੋਗ ਰਹੇ  ੀ। 

 

IEP ਟੀਮ ਿੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮੀਵਟੰਗ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾ  ਕਿੀ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਮੀਵਟੰਗ ਇਿੱਕ 

ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਾਂ ਅਿਾਿਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਨਾ ਰਿੱਿੀ ਗਈ ਹੋਿ।ੇ 

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ ਿੋੜੀਂਿੀ ਇਿੱਕ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਾਂ 

ਅਿਾਿਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿ ੇਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ ਰਿੱਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਿਾ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਿੀਆਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿ ੇਉਿੇਸ਼ਾਾਂ 

ਿਈ ਇਿੱਕ ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਾਂ ਅਿਾਿਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਿਾ। 

 

ਅਿਾਿਤ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਫੈ ਿਾ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਿੀ ਰਕਮ ਨ ੰ ਘਟਾ  ਕਿੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ 

ਹੋਿੇ, ਜੇਕਰ ਅਿਾਿਤ ਇਹ  ਮਝਿੀ ਹੈ ਵਕ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕੀਿ ਨੇ, ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਵਮਆਿ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਵਿਿਾਿ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਵਨਬੇੜ ੇ ਵਿਿੱਚ 

ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ; 
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2. ਿਕੀਿ ਿੀ ਫੀ  ਿੀ ਰਕਮ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਿ ਵਿਿੱਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਉਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ ਇਿੱਕੋ ਵਜਹੀ 

ਕੁਸ਼ਿਤਾ,  ਾਿ ਅਤੇ ਅਨੁਿਿ ਿੇ ਿਕੀਿਾਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਿੱਕੋ ਵਜਹੀਆਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਿਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਪਰਚਵਿਤ ਘੰਟ ੇਿੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਰੇਟ ਤੋਂ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ ਨਾਿ ਿਿੱਧ ਹੈ; 

3. ਿਗਾਇਆ ਵਗਆ  ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕਨ ੰਨੀ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ੇਪਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ੇ

ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਜਆਿਾ  ਨ; ਜਾਾਂ, 

4. ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਿਕੀਿ ਨੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮੰਗ ਨੋਵਟ  ਵਿਿੱਚ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵ ਰਿੇਿ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 

ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਅਿਾਿਤ ਫੀ ਾਾਂ ਘਟਾ  ਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਿਾਿਤ ਇਹ  ਮਝਿੀ ਹੈ ਵਕ  ਟੇਟ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਅਨੁਵਚਤ ਰ ਪ 

ਨਾਿ ਕਾਰਿਾਈ ਜਾਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੇ ਅੰਵਤਮ ਹਿੱਿ ਵਿਿੱਚ ਿੇਰੀ ਕੀਤੀ  ੀ ਜਾਾਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੀਆਾਂ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ 

 ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ। 
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ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਬਚਾਉ ਹਨ ਜਿੋਂ ਉ ਨ ੰ ਵ ਿੱਵਿਆ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਚਾਉ ਉਹਨਾਾਂ 

ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ ਹਨ, ਜੋ  ਾਰੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ।  ਇਹ ਬਚਾਉ ਉਹਨਾਾਂ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ  ੀ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਾਤਰ ਹਿੋੇਗਾ।  

 

 ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ  

34 CFR §300.530; WAC 392-172A-05145 

 

ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਮਾਮਿੇ ਿਾ ਫ ੈਿਾ 

 

 ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿੇਿੇ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਮਾਮਿੇ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਵਿਿਿੱਿਣ  ਵਥਤੀਆਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ 

 ਕਿੇ ਹਨ ਵਕ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਨਾਿ  ਬਵੰਧਤ ਹੇਠਾਾਂ ਵਿਿੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਈ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਿੇ  ਕ ਿ ਕੋਡ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿਾ 

ਹੈ। 

 

 ਧਾਰਨ 

 

ਵਜ   ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਉਹ ਵਬਨਾਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਅਵਜਹੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿੀ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ,  ਕ ਿ ਿ ੇ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋੁਂ ਾਂ ਿਿੱਧ  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ, ਜਿੋਂ ਉਹ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਿੇ ਕੋਡ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ 

ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਕਰਿੀ ਹ,ੈ ਉ ਿੀ ਮਜੌ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ, ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਤੇ ਿੇਜ 

 ਕਿੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ   ਪੈਂਡ ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ।  ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁਰਵਿਹਾਰ ਿੀਆਾਂ ਿਿੱਿਰੀਆਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਿਈ ਉ  

ਇਿੱਕੋ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ ਿਗਾਤਾਰ, 10 ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਤੇ ਿਾਧ   ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿਾਗ  ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ; ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ 

ਉਹ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿ ੇ (ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿਈ, ਹੇਠਾਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿ ੇ

ਕਾਰਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਿੇਿੋ)। 

  

ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਇਿੱਕੋ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਿ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉ ਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ, ਉ   ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿ ੇਵਕ  ੇਿੀ ਅਗਿੇ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਿੌਰਾਨ, ਹੇਠਾਾਂ ਉਪ-

ਵ ਰਿੇਿ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿੋੜੀਂਿੀ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ।ੇ 
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ਿਾਧ  ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ 

 

ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ, ਵਜ ਨੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕੋਡ ਆਚਰਨ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ  ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ 

 ੀ (ਹੇਠਾਾਂ, ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ ਿਿੇੋ) ਅਤੇ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਤਬਿੀਿੀ ਿਗਾਤਾਰ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਿਈ 

ਿਧਾਈ ਗਈ  ੀ, ਤਾਾਂ  ਕ ਿ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਤੇ ਉ  ੇਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉ  ੇਵਮਆਿ ਤਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ 

ਿਾਗ  ਕਰ  ਕਿੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ ਵਬਨਾਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੀਆਾਂ, ਵ ਿਾਏ ਇ ਿ ੇਵਕ  ਕ ਿ 

ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮਹੁਿੱਈਆ ਕਰਨੀਆਾਂ ਿਾਜਮੀ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  ਇ  

 ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ 

ਹੈ। 
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 ਿੇਾਿਾਾਂ 

 

 ੇਿਾਿਾਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉਿੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਿਾਜਮੀ ਹਨ, ਜਿੋਂ ਉ ਨ  ੰਉ ਿ ੇਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚੋਂ ਹਟਾ 

ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੋਿ,ੇ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ।  

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉਿੋਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿੀ ਿੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿੀ, ਜੇਕਰ ਉ ਨ  ੰਉ   ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ 10 

ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉ ਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚੋ ਹਟਾ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੋਿ,ੇ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਇਹ ਵਬਨਾਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਿੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਉ  ੇਤਰਹਾਾਂ ਹਟਾ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ।   

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ 10 ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉ ਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ:  

1. ਉਹ ਿਗਾਤਾਰ ਵ ਿੱਵਿਅਕ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ,ੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਿਗਾਤਾਰ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਿੱਚ 

ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ, ਿ ਜੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਿੀ IEP ਵਿਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤ ੇਟੀਵਚਆਾਂ ਨ  ੰਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿ ੇਪਰਤੀ 

ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਿੇ; ਅਤੇ, 

2. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ ਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ  ੀ, ਤਾਾਂ ਉ  ਿਈ ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ 

ਫੰਕਸ਼ਨਿ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਿਿਿ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ  ਸ਼ੰੋਧਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਿਾਜਮੀ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਹੋਿੇ, 

ਜੋ ਉਿੰਘਣਾ ਿ ੇਵਿਿਹਾਰ ਿਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਬਾਰਾ ਨਾ ਿਾਪਰੇ।    

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉ  ਇਿੱਕੋ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਉ ਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ, ਅਤੇ 

ਜਕੇਰ ਮੌਜ ਿਾ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿਗਾਤਾਰ ਜਾਾਂ ਘਿੱਟ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੈ, ਅਤ,ੇ ਜੇਕਰ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ 

ਕਰਨ ਿਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿਿੇੋ), ਤਾਾਂ,  ਕ ਿ ਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ 

ਅਵਧਆਪਕ ਿੇ ਮਸ਼ਿਰੇ ਨਾਿ, ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਵਕ ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ, ਿ ਜੀ ਥਾਾਂ ਤੇ 

ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਿੀ IEP ਵਿਿੱਚ ਤਅੈ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਵਕ  

 ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਿੋੜੀਂਿੀਆਾਂ ਹਨ। 

 

ਜੇਕਰ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ), ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਿਗਾਤਾਰ 

ਆਮ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਿੱਚ ਵਹਿੱ ਾ ਿੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਿਈ, ਿ ਜੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਿੀ, ਅਤੇ ਉ ਿੀ IEP ਵਿਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਵਚਆਾਂ ਨ  ੰ

ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਪਰਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਢੁਿੱਕਿੀਆਾਂ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿੀ ਹ।ੈ 
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ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬਧੰੀ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿ ੇਕਾਰਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ 

34 CFR §300.536; WAC 392-172A-05155 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੌਜ ਿਾ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚੋਂ ਉ ਿਾ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਹ ੈਜੇਕਰ: 

1.  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੈ; ਜਾਾਂ, 

2. ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿ ੇਇਿੱਕ  ੀਰੀਜ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਪੈਟਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ: 

a.  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿੀ  ੀਰੀਜ ਿਾ ਜੜੋ ਇਿੱਕ  ਕ ਿ  ਾਿ ਵਿਿੱਚ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੈ; 

b. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਮ ਿ ਰ ਪ ਵਿਿੱਚ ਵਪਛਿੀਆਾਂ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਵਿਚਿੇ ਉ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਿੇ 

ਨਤੀਜਾ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿੀ  ੀਰੀਜ  ੀ; ਅਤੇ, 

c. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਾਧ  ਕਾਰਕ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰੇਕ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿੀ ਵਮਆਿ, ਕੁਿੱਿ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ

ਨ ੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿ ਜੇ ਿੇ ਨਾਿ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿੀ ਵਨਕਟਤਾ।  

 

 ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹ ੈ ਵਕ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿਾ ਪੈਟਰਨ ਿਿੱਿ-ਿਿੱਿ ਮਾਮਿੇ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ 

ਤਬਿੀਿੀ  ਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾੰ ਇਹ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ 

ਵਨਆਾਂ  ਬੰਧੀ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਮੀਵਿਆ ਿ ੇਅਧੀਨ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਹੀਂ। 

 

  ਚਨਾ 

 

ਵਜ  ਤਾਰੀਿ ਨ ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਕਰਨ ਿਾ ਫ ੈਿਾ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕਡੋ 

ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉ  ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉ  ਫੈ ਿੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਵਚਤ ਕਰ ੇਅਤੇ 

ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ  ੁਰਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਿਾ ਇਿੱਕ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ।ੇ 

 

ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 
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ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਡ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ (ਅਨੁਸ਼ਾ ਨ  ਬਧੰੀ 

 ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿ ੇਕਾਰਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਿੇਿੋ) ਿੇ ਵਕ ੇ ਿੀ ਫੈ ਿੇ ਿੇ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ, IEP ਟੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ 

ਫਾਈਿ ਵਿਚਿੀ  ਾਰੀ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉ ਿੀ IEP  ਮੇਤ, ਵਕ ੇ ਿੀ ਅਵਧਆਪਕ ਿੇ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਵਕ ੇ ਿੀ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰਨ ਵਕ:  

1. ਕੀ ਪੁਿੱਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿੇ ਕਾਰਨ  ੀ ਜਾਾਂ ਉ  ਨਾਿ ਇ ਿਾ ਵ ਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ 

 ਬੰਧ  ੀ; ਜਾਾਂ, 

2. ਕੀ ਪੁਿੱਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਿਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿਤਾ ਿੇ ਵ ਿੱਧ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 

 ੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ IEP ਟੀਮ ਿੇ  ਬੰਵਧਤ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ  ਮੇਤ, ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ੇਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਿੋਿਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 

ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ੀ, ਤਾਾਂ ਆਚਰਨ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ  ਮ ਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁਿੱਛ ਅਧੀਨ ਆਚਰਨ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  IEP ਿਾਗ  ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ 

ਅ ਫਿਤਾ ਿੇ ਵ ਿੱਧ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ  ੀ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਉਹਨਾਾਂ ਕਮੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਰਤੰ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ 

ਹੈ। 

 

ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਨ ਵਕ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ ੇਅਪਾਹਜਪਣੇੁ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ 

 

ਜਿੋਂ ਇਹ  ਮ ਹ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹ,ੋ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਆਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 

 ੀ, ਤਾਾਂ IEP ਟੀਮ ਿਈ ਿਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ: 

1. ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕਰ,ੇ ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿ 

ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ, ਵਜ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਹੋਈ  ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਵਿਿਹਾਰ 

 ਬੰਧੀ ਿਿਿ ਯੋਜਨਾ ਿਾਗ  ਕਰ;ੇ ਜਾਾਂ, 

2. ਜੇਕਰ ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਿਿਿ ਯੋਜਨਾ ਪਵਹਿਾਾਂ ਹੀ ਵਿਕਵ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿਾ ਪਤਾ 

ਿਗਾਉਣ ਿਈ, ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਿਿਿ ਯੋਜਨਾ ਿੀ  ਮੀਵਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇ ਨ ੰ  ੰਸ਼ੋਵਧਤ ਕਰ,ੇ ਵਜਿੇਂ ਿੀ ਜਰ ਰੀ ਹੋਿੇ।  

 

ਹੇਠਾਾਂ ਵਿਿੱਤ ੇਉਪ-ਵ ਰਿੇਿ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ  ਵਥਤੀਆਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ 

ਉ  ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਿਜੇਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚੋਂ ਉ ਨ ੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ 
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ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਿਿਹਾਰ  ਬੰਧੀ ਿਿਿ ਯੋਜਨਾ ਿੇ  ਸ਼ੰੋਧਨ ਿੇ ਵਹਿੱ  ੇਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀ ਤਬਿੀਿੀ ਿਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਿੇ। 

ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ  ਵਥਤੀਆਾਂ 

 

 ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ 45  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ ਿਈ, ਇਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ (ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ 

IEP ਟੀਮ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ) ਿਈ ਹਟਾ  ਕਿੇ ਹਨ, ਇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿ ੇ

ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ: 

1.  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਹਵਥਆਰ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ) ਵਿਆਉਂਿਾ ਜਾਾਂ ਵਿਆਉਂਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਿ ਿੀ 

ਚਾਰਿੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਉ  ਕੋਿ ਹਵਥਆਰ ਹੈ; 

2.  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਿ ਿੀ ਚਾਰਿੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਿ ਫਕੰਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ  ਿ ਕੁਝ 

ਜਾਣਿੇ ਹੋਏ ਉ  ਕੋਿ ਅਿੈਧ ਡਰਗ  (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ) ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਕਰਿੀ ਹੈ, 

ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਕੰਟਰ ੌਿਡ ਪਿਾਰਥ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ) ਿੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ ਕਰਿੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਿਕਰੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਜਾਾਂ 

ਕਰਿੀ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ, 

3. ਉ ਨੇ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ,  ਕ ਿ ਿੀ ਚਾਰਿੀਿਾਰੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਨਆਾਂ ਿੇਤਰ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਕ ੇ  ਕ ਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ 

ਵਕ ੇ ਿ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੇ ਗੰਿੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ (ਹੇਠਾਾਂ ਪਵਰਿਾਸ਼ਾ ਿੇਿੋ) ਿੀ  ਜਾ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।  

 

ਪਵਰਿਾਸ਼ਾਿਾਾਂ 

 

 ਕੰਟਰ ੌਿਡ ਪਿਾਰਥ ਿਾ ਿਾਿ ਹ ੈਕੰਟਰ ੌਿਡ  ਬ ਟੈਂਵ ਜ ਐਕਟ (21 U.S.C. 812(c)) ਿੇ  ੈਕਸ਼ਨ 202(c) ਵਿਿੱਚ 

ਸ਼ੈਵਡਊਿ  I, II, III, IV ਜਾਾਂ V ਿੇ ਅਧੀਨ ਪਛਾਵਣਆ ਵਗਆ ਕਈੋ ਨਸ਼ੀਿਾ ਪਿਾਰਥ (ਡਰਗ) ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਪਿਾਰਥ। 

 

 ਅਿੈਧ ਡਰਗ ਿਾ ਿਾਿ ਹ ੈਕੰਟਰ ੌਿਡ ਪਿਾਰਥ; ਪਰੰਤ  ਇ  ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰ ੌਿਡ ਪਿਾਰਥ ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਾ ਵਜ ਨ ੰ ਕਨ ੰਨੀ ਰ ਪ 

ਨਾਿ ਇਿੱਕ ਿ ੰ ਸ਼ੁਿਾ ਵ ਹਤ-ਿੇਿਿਾਿ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਿੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹਠੇ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾ ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਜ ਨ ੰ ਉ  ਐਕਟ 

ਿੇ ਅਧੀਨ ਜਾਾਂ ਫੈਡਰਿ ਕਨ ੰਨ ਿੀ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਿ ੇਅਧੀਨ ਵਕ  ੇਹੋਰ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਹੇਠ ਕਨ ੰਨੀ ਰ ਪ ਨਾਿ ਰਿੱਵਿਆ ਜਾ 

ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ। 

 

 ਗੰਿੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਅਵਜਹੀ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹ:ੈ ਕਾਫੀ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਮੌਤ ਿਾ ਜੋਵਿਮ; ਬਹੁਤ 

ਵਜਆਿਾ  ਰੀਰਕ ਿਰਿ; ਿੰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਤਿੱਿ ਵਿਗਾੜ; ਜਾਾਂ  ਰੀਰਕ ਵਝਿੱਿੀ, ਅੰਗ ਜਾਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਿੀ ਿੰਮੇ  ਮੇਂ ਿਈ 

ਹਾਨੀ ਜਾਾਂ ਵਿਗਾੜ।  

 



 

 47 

 ਹਵਥਆਰ ਿਾ ਿਾਿ ਹੈ ਉਹ ਹਵਥਆਰ, ਯੰਤਰ, ਉਪਕਰਨ,  ਮਿੱਗਰੀ ਜਾਾਂ ਪਿਾਰਥ, ਵਕ੍ਰਆਸ਼ੀਿ ਜਾਾਂ ਬਜੇਾਨ, ਜੋ ਵਕ ੇ ਨ ੰ ਮਾਰਨ 

ਜਾਾਂ ਗੰਿੀਰ  ਰੀਰਕ  ਿੱਟ ਮਾਰਨ ਿਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਅਵਜਹੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇ, ਵ ਿਾਏ ਇ ਿੇ ਵਕ ਇ   ੀਮਾ 

ਵਿਿੱਚ ਢਾਈ ਇੰਚ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਿੰਮੇ ਬਿੇਡ ਿਾਿਾ ਕੋਈ ਜੇਬ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਿਣ ਿਾਿਾ ਚਾਕ  ਸ਼ਾਮਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

 

ਥਾਾਂ ( ਵੈਟਗੰ) ਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ 

34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05150 

 

IEP ਟੀਮ ਿਈ ਉਹਨਾਾਂ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ, ਜੋ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੀਆਾਂ ਤਬਿੀਿੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਰਿੇਿ ਿਾਧ  ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਅਤ ੇ

ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ  ਵਥਤੀਆਾਂ ਿ ੇਅਧੀਨ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣਾਾਂ ਿਈ ਅੰਤਵਰਮ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਿਈ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 

34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 

 

ਤੁ ੀਂ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰ  ਕਿ ੇਹੋ ਜਕੇਰ ਤੁ ੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਨਾਿ ਅ ਵਹਮਤ ਹ:ੋ  

1. ਇਹਨਾਾਂ ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਵਿਆ ਵਗਆ ਕੋਈ ਫੈ ਿਾ; ਜਾਾਂ, 

2. ਉੱਪਰ ਿਰਵਨਤ ਪਰਗਟਾਿਾ ਵਨਰਧਾਰਨ।  

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਮੌਜ ਿਾ 

ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨ ੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਿ ੇਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਿਈ ਮ ਿ ਰ ਪ ਨਾਿ  ਿੱਟ ਿੀ  ੰਿਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ।  

 

ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮਗੰ ਫਾਈਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਿਾਗ 

ਿੇਿੋ। 

 

ਐਡਵਮਵਨ ਟਰਵੇਟਿ ਿਾਿੱ ਜਿੱਜ (ALJ) ਿੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ 

 

ALJ ਿਈ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈ ਿਾ ਿੈਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ALJ ਇਹ ਕਰ  ਕਿਾ ਹੈ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਉ  ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਿੇਜ  ਕਿਾ ਹ,ੈ ਵਜਿੱਥੋਂ ਉ ਨ ੰ ਹਟਾਇਆ ਵਗਆ  ੀ, ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਵ ਰਿੇਿ  ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੀ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ  ੀ ਜਾਾਂ ਇਹ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਵਿਿਹਾਰ ਉ ਿੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾ ਪਰਗਟਾਿਾ  ੀ; ਜਾਾਂ, 
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2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨ ੰ 45  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਬਿਿਣ 

ਿਾ ਹੁਕਮ ਿੇ  ਕਿਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ALJ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਈ ਮੌਜ ਿਾ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨ ੰ ਕਾਇਮ 

ਰਿੱਿਣ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਿਈ ਮ ਿ ਰ ਪ ਨਾਿ  ਿੱਟ ਿੀ  ੰਿਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

 

ਇਹ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਿੁਹਰਾਈਆਾਂ ਜਾ  ਕਿੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਹ ਮੰਨਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਮ ਿ 

ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ  ਿੇਜਣ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ ਜਾਾਂ ਹੋਰਾਾਂ ਿਈ ਮ ਿ ਰ ਪ ਨਾਿ  ਿੱਟ ਿੀ  ੰਿਾਿਨਾ ਹੋ  ਕਿੀ ਹੈ। 

 

ਜਿੋਂ ਿੀ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਮੰਗ ਿਾ ਵ ਰਿੇਿ ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ 

 ਣੁਿਾਈ ਮਗੰ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਅਤ ੇਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ਣੁਿਾਈਆਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ 

ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਾਂ ਵਿਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਿਾਿਾ:  

1. ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਛਤੇੀ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ  ੁਣਿਾਈ ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਿ ਿ ੇ20 

 ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  ALJ ਿਈ  ੁਣਿਾਈ ਿੇ ਬਾਅਿ 10  ਕ ਿ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਇਿੱਕ ਫੈ ਿਾ 

ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹੁੰਿਾ ਹ।ੈ  

2. ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਮੀਵਟੰਗ ਨ ੰ ਛਿੱਡਣ ਿਈ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ ਜਾਾਂ ਵਿਚੋਿਗੀ ਿਰਤਣ 

ਿਈ  ਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  OSPI ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕੋਿ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣ ਿੀ ਤਾਰੀਿ ਤੋਂ  ਿੱਤ ਕੈਿੰਡਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਇਿੱਕ ਹਿੱਿ ਮੀਵਟੰਗ ਹੋਣੀ ਿਾਜਮੀ ਹੈ।  ੁਣਿਾਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿੀ ਜਾ 

 ਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁਿੱਿਾ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿੇ 15 ਕੈਿਡੰਰ ਵਿਨਾਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਿੋਿਾਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ 

ਿੀ  ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਿ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ। 

3. OSPI ਨੇ  ਬ ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਈ 2 ਕਾਰਜ ਵਿਨਾਾਂ ਿੀ  ਮਾਾਂ  ੀਮਾਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਇਿੱਕ 

ਛੇਤੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ (ਵਡ ਵਪਵਿਨ ਿਈ) ਫਾਈਿ ਕਰਿ ੇਹ।ੋ  

 

ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਬਿਕੁਿੱਿ ਉ ੇ ਤਰਹਾਾਂ ਇਿੱਕ ਛੇਤੀ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਿੇ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ੇ

ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਵ ਵਿਿ ਕਾਰਿਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ  ਕਿੇ ਹ,ੋ ਵਜਿਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈਆਾਂ 

ਵਿਿੱਚ ਫੈ ਵਿਆਾਂ ਿੀ  ਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੇ ਹਨ (ਉੱਪਰ, ਅਪੀਿਾਾਂ ਿਿੇੋ)। 
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ਮਨੁਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ ਛਤੇੀ  ਣੁਿਾਈਆਾਂ ਿ ੇਿਰੌਾਨ ਪਿੇ ਮੈਂਟ 

34 CFR §300.533; WAC 392-172A-05165 

 

ਜਿੋਂ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਨਾਿ  ਬੰਵਧਤ ਮੁਨਾ ਬ ਪਰਵਕਵਰਆ  ੁਣਿਾਈ ਮੰਗ ਫਾਈਿ ਕੀਤੀ ਹੋਿ;ੇ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ 

ਵਤ ਤੁ ੀਂ ਅਤੇ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਵਕ ੇ ਿਿੱਿਰੇ ਪਰਬੰਧ ਿਈ  ਵਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੰਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਈ  ੁਣਿਾਈ ਅਫ ਰ ਿੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ 

ਫੈ ਿੇ ਤਿੱਕ ਅੰਤਵਰਮ ਵਿਕਿਵਪਕ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਥਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵ ਰਿੇਿ  ਕ ਿ ਿ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੀ 

ਅਥਾਿੱਵਰਟੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀ,  ਥਾਨਾਾਂਤਰਣ ਿੀ  ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ ਨਾ ਪੁਿੱਗ ਜਾਏ, ਜੋ ਿੀ ਪਵਹਿਾਾਂ ਆਿੇ। 

 

ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇ ਬਵੰਧਤ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਿਈ ਅਜ ੇਪਾਤਰ ਨਾ ਹਣੋ ਿਾਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਈ ਬਚਾਉ 

34 CFR §300.534; WAC 392-172A-05170 

  

 ਧਾਰਨ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇ ਨ ੰ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬਵੰਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਚਰਨ ਕੋਡ ਿੀ ਉਿੰਘਣਾ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬੰਧੀ ਬਚਾਉ ਿਾ ਿਾਅਿਾ ਕਰ 

 ਕਿੇ ਹ,ੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹ ੈ ਵਕ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ  ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, 

ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਆਧਾਰ 

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਿਾਜਮੀ ਮੰਵਨਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਉ  

ਵਿਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਜ  ਕਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ,: 

1. ਤੁ ੀਂ ਵਿਿਤ ਵਿਿੱਚ ਇਹ ਵਚੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ  ੀ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ  ੰ ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀਆਾਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਐਡਵਮਵਨ ਟਰ ੇਵਟਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਵਧਆਪਕ ਿੀਆਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿੀ 

ਿੋੜ ਹੈ; 

2. ਤੁ ੀਂ IDEA ਿੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਿੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰਤਾ  ਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ 

ਿੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ੀ; ਜਾਾਂ, 
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3. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੇ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਿਰ ਾਏ ਗਏ ਵਿਿਹਾਰ ਿੇ ਪੈਟਰਨ 

ਬਾਰੇ ਵ ਿੱਧ ੇਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਿ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਹੋਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਾਿੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਕੋਿ ਖਾ  ਵਚੰਤਾਿਾਾਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਨ।  

 

ਛੋਟ 

 

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਉਿੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ: 

1. ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਮਿੁਾਾਂਕਣ ਿੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤੀ  ੀ ਜਾਾਂ ਤੁ ੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਨ ੰ ਨਾਮਨਜ ਰ ਕਰ 

ਵਿਿੱਤਾ  ੀ; ਜਾਾਂ, 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ ਅਤੇ ਉ ਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤਾ ਵਗਆ  ੀ।  
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ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਜ ੋਤਿ ਿਾਗ  ਹੁਿੰੀਆਾਂ ਹਨ ਜਿੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਕਈੋ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਾ 

 

ਜੇਕਰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਿਰੁਿੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ 

ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹ,ੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਉਪ-ਵ ਰਿੇਿਾਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਮੁਿੱਵਿਆਾਂ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ ੇਆਧਾਰ ਅਤੇ ਛਟੋ ਿੇ ਅਧੀਨ 

ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੋ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਿੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਿੀ ਿਾਗ  ਹੁਿੰੇ ਹਨ ਜੋ ਉ ੇ ਪਰਕਾਰ ਿੇ ਵਿਿਹਾਰ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹੁੰਿੇ ਹਨ। 

 

ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਜਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਉ   ਮਾਾਂ ਵਮਆਿ ਿੇ ਿਰੌਾਨ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿੇ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਿਾ ਹ,ੈ ਵਜ   ਮਾਾਂ 

ਵਮਆਿ ਵਿਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਆਕਿਨਾਾਂ ਿੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਇਿੱਕ ਛੇਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹੈ। 

 

ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ  ਕ ਿ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਨਰਿਾਰਤ ਵ ਿੱਵਿਅਕ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹੰਿਾ 

ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਵਬਨਾਾਂ ਵ ਿੱਵਿਅਕ  ਿੇਾਿਾਾਂ ਿ ੇ  ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਿ ਹ ੋ ਕਿਾ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੁਾਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ ੇਹਏੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਿਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੀ 

ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਾ ਿਾਜਮੀ ਹ।ੈ  

 

ਿਾਿੱ ਐਨਫਰੋ ਮੈਂਟ ਅਤ ੇਜਵੁਡਵਸ਼ਅਿ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਈ ਰਫੈਰਿ ਅਤ ੇਇਹਨਾਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  ਕਾਰਿਾਈ 

34 CFR §300.535; WAC 392-172A-05175 

 

IDEA ਿਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਾ: 

1. ਵਕ ੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕੋਿਾ, ਜੋ ਢੁਿੱਕਿੀਆਾਂ 

ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਿਾ ਪਾਤਰ ਹ;ੈ ਜਾਾਂ, 

2.  ਟੇਟ ਿਾਿੱ ਐਨਫੋਰ ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੁਵਡਵਸ਼ਅਿ ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਨ ੰ ਤੁਹਾਡ ੇਬਿੱਚ ੇਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਿਈ ਫੈਡਰਿ ਅਤੇ 

 ਟੇਟ ਕਨ ੰਨ ਿੇ ਇ ਤੇਮਾਿ ਿੇ  ਬੰਧ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਾ। 
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ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀ ਵਿਜਿਾਈ 

 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ: 

1. ਿਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਾਜਮੀ ਹ ੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਡ ਉਹਨਾਾਂ 

ਅਥਾਿੱਵਰਟੀਜ ਿਿੱਿੋਂ  ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਿੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਾਂ ਨ ੰ ਏਜੰ ੀ ਅਪਰਾਧ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਿੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ, 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੀ ਵਰਕਾਰਡਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਕਾਪੀਆਾਂ ਵ ਰਫ FERPA ਿਿੱਿੋਂ  ਮਨਜ ਰੀ ਵਿਿੱਤੀ 

ਗਈ  ੀਮਾ ਤਿੱਕ ਹੀ ਿੇਜ  ਕਿਾ ਹ।ੈ 

 

 ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤ ੇਪਰਾਈਿਟੇ  ਕ ਿਾਾਂ ਵਿਚਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿ ੇਮਾਵਪਆਾਂ ਿਿੱਿੋਂ  ਇਿੱਕ-ਪਿੱਿੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿਈ 

ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 

 

ਜੇਕਰ ਤੁ ੀਂ ਮੰਨਿੇ ਹ ੋਵਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ  ਕਿਾ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ  ੰ

ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਿੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ  ੇਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਿ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਪਰਾਈਿੇਟ 

 ਕ ਿ ਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਅਿਾਇਗੀ ਿੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨ ੰ ਕੁਝ ਪੜਾਿਾਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

 

ਪਰਾਈਿਟੇ  ਕ ਿ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਿਈ ਅਿਾਇਗੀ 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨੇ ਵਕ ੇ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ  ਬੰਵਧਤ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ  ਨ ਅਤੇ ਤੁ ੀਂ 

ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿੀ  ਵਹਮਤੀ ਿੇ ਵਬਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇ  ਿਿੱਿੋਂ  ਰੈਫਰਿ ਿੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਪਰੀ ਕ ਿ, ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ  ਕ ਿ 

ਜਾਾਂ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਿ ਕਰਾਉਣ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ੇਹੋ, ਤਾਾਂ ਅਿਾਿਤ ਜਾਾਂ ALJ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਤੁਹਾਨ ੰ ਉ  ਿਾਿਿੇ ਿਾ 

ਿਰਚਾ ਿੇਣ ਿਈ ਕਵਹ  ਕਿਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਿਾਿਤ ਜਾਾਂ ALJ ਮਨੰਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਉ  ਿਾਿਿੇ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ  ਮੇਂ 

ਵ ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਈ FAPE ਉਪਿਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ  ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਪਰਾਈਿੇਟ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਹੈ। ਅਿਾਿਤ ਜਾਾਂ ALJ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨ ੰ ਢੁਿੱਕਿੀਂ ਮੰਨ  ਕਿਾ ਹੈ, ਿਾਿੇਂ ਪਿੇ ਮੈਂਟ  ਟੇਟ ਿੇ  ਟੈਂਡਰਡ  ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਨਾ ਕਰਿੀ ਹੋਿੇ, ਜੋ ਵਡ ਵਟਰਕਟ  

ਿਿੱਿੋਂ  ਮਹੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਤੇ ਿਾਗ  ਹੁੰਿੇ ਹਨ। 
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ਅਿਾਇਗੀ ਤ ੇ ੀਮਾ 

 

ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਵਿਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਮੁਿੱਿ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕਿਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

 ਕਿਾ ਹੈ: 

1. ਜੇਕਰ (a)  ਿ ਤੋਂ ਹਾਿੀਆ IEP ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱਚ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 

ਪਵਹਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਏੋ  ੀ, ਤੁ ੀਂ IEP ਟੀਮ ਨ  ੰ  ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ ਵਕ ਤੁ ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ FAPE ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ 

ਿਈ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਿਿੱਿੋਂ  ਪਰ ਤਾਵਿਤ ਪਿੇ ਮੈਂਟ ਨ ੰ ਅ ਿੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ  ੀ, ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇ

ਨ ੰ  ਰਕਾਰੀ ਿਰਚ ੇਤੇ ਵਕ ੇ ਪਰਾਈਿੇਟ  ਕ ਿ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਿ ਕਰਾਉਣ ਿੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਿ ੇਬਾਰ ੇਿਿੱ ਣ  ਮੇਤ; ਜਾਾਂ (b) 

 ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ ਘਿੱਟ ੋ10 ਕਾਰਜ ਵਿਨਾਾਂ ਤਿੱਕ (ਵਕ ੇ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ  ਮੇਤ, 

ਜੋ ਵਕ ੇ ਕਾਰਜ ਵਿਨ ਨ  ੰਹੁੰਿੀਆਾਂ ਹਨ), ਤੁ ੀਂ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ ੰ ਉ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਨਹੀਂ ਵਿਿੱਤਾ; 

2. ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੱਿੋਂ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਿ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਿਾਾਂ, ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਮਿੁਾਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਿ ੇਆਪਣੇ ਮੰਤਿ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਨ ੰ ਪ ਰਿ ਵਿਿਤ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ  ੀ (ਉ  ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿੇ ਉਿੇਸ਼ ਿਈ ਇਿੱਕ 

ਵਬਆਨ  ਮੇਤ ਵਕ ਉਹ ਢੁਿੱਕਿਾਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ  ੀ), ਪਰੰਤ  ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇ ਨ ੰ ਮੁਿਾਾਂਕਣ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਨਹੀਂ 

ਕਰਾਇਆ  ੀ; ਜਾਾਂ, 

3. ਅਿਾਿਤ ਿ ੇਇ  ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਾਂ ਅਨੁਵਚਤ  ਨ।   

 

ਹਾਿਾਾਂਵਕ, ਅਿਾਇਗੀ ਿਾ ਮੁਿੱਿ: 

1. ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅ ਫਿ ਹੋਣ ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਜਾਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਜੇਕਰ:  (a)  ਕ ਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ  ੀ; (b) ਤੁ ੀਂ ਉੱਪਰ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ 

ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਬਾਰ ੇ ਨੋਵਟ  ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ੀ; ਜਾਾਂ (c) ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੀ 

ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ  ਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਪਹੁਚੰਣ ਿੀ  ੰਿਾਿਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ, 

2. ਅਿਾਿਤ ਜਾਾਂ ALJ ਿੇ ਵਿਿੇਕ ਨਾਿ, ਿੋੜੀਂਿਾ ਨੋਵਟ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅ ਫਿਤਾ ਿਈ ਘਟਾਇਆ 

ਨਹੀਂ ਜਾ  ਕਿਾ ਜਾਾਂ ਇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਿਾ ਜੇਕਰ:  (a) ਤੁ ੀਂ ਪੜਹ ੇ-ਵਿਿੇ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਿੱਚ 

ਨਹੀਂ ਵਿਿ  ਕਿੇ; ਜਾਾਂ (b) ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਿੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨ ਿੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨ ੰ ਗਿੰੀਰ ਮਾਨਵ ਕ ਹਾਨੀ 

ਪਹੁੰਚਣ ਿੀ  ੰਿਾਿਨਾ ਹੈ। 
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ਿ ੀਿੇ 

ਜਕੇਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ  ਬਧੰੀ  ਰੁਿੱਵਿਆ ਉਪਾਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ  ਿਾਿ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਆਪਣੇ 

 ਕ ਿ ਵਡ ਵਟਰਕਟ ਨ  ੰਜਾਾਂ OSPI ਨ  ੰ ਪੰਰਕ ਕਰ:ੋ 

OSPI 

P.O Box 47200

Olympia, Washington 98504 

(360)725-6075

speced@k12.wa.us 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/Families/Assistance.aspx 

ਇਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਡੰ ਕੀਤੇ  ੰਗਠਨ ਿਾਵਸ਼ੰਗਟਨ  ਟੇਟ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵ ਿੱਵਿਆ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ  ਕਿੇ ਹਨ:   

 Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE)

6316 So. 12th St.

Tacoma, WA 98465

(800) 5-PARENT (v/tty)

ਈ-ਮੇਿ: pave@wapave.org 

ਿੈਬ ਾਈਟ: http://www.wapave.org/ 

 The Office of the Education Ombuds

155 N.E. 100th St. #210

Seattle, WA 98125

(866) 297-2597

ਈ-ਮੇਿ: OEOinfo@gov.wa.gov 

ਿੈਬ ਾਈਟ: http://www.governor.wa.gov/oeo/ 

Except where otherwise noted, this work by Office of Superintendent of Public Instruction is licensed 
under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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