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विशेष वशक्षा परिषद 

उजुिीको जानकािी 

प्याकेट ि फािाम 
निंबि 2022 

आदरणीय (आमाबुवा/अभििावक/उजुरीकर्ाा): 
विशेष वशक्षा परिषद (Bureau of Special Education (BSE)) लाई सम्पकक  गनकका लावग ि यस मावमलामा 
हामीलाई तपाईंलाई सहयोग गने अिसि प्रदान गनुकभएकोमा धन्यिाद। कृपया यसमा संलग्न कुिाहरूको ध्यानपूिकक 
समीक्षा गनुकहोस्।  यवद तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, कृपया ConsultLine लाई  
1-800-879-2301 मा अथिा BSE लाई (717) 783-6913 मा कल गनक नवहचवकचाउनुहोस्। 
 

BSE ल ेहस्ताक्षि सवहत पूिा गरिएको उजुिी पत्र प्राप्त गरिसकेपवछ उजुिी प्रविया सुरू हुन्छ।  BSE ले 60 वदन 
वभत्र छानवबन पूिा गिी उजुिी छानवबन सम्बन्धी प्रवतिेदन (Complaint Investigation Report (CIR)) तयाि 
गिेको हुनुपदकछ।  िाज्य अथिा संघीय मापदण्डहरूको उल्लंघन गिेको पाइयो भने, स्थानीय शैवक्षक संस्था (Local 
Educational Agency (LEA)), जस्तै मध्यिती इकाई, सू्कल विस्ट्रिक्ट, चाटकि सू्कल, (Philadelphia) क्षेत्रीय 
कायाकलय, APS आवदलाई ती मापदण्डहरूको अनुपालन गनक वनदेशन वदइनेछ। 
 

प्रते्यक उजुिीका लावग BSE मा कायकित विशेष वशक्षा पिामशकदातालाई वनवदकष्ट (Special Education Adviser 
(SEA)) गिेको छ। 
 

• पिामशकदाताले उजुिीको विषय-िस्तुको बािेमा स्पष्ट पानकका लावग तपाईंलाई फोनद्वािा सम्पकक  गनेछ।  
तपाईंले पिामशकदातालाई कायकलाय समयको दौिान सािकजवनक स्थलहरूमा व्यस्ट्िगत रूपमा भेट्न 
सक्नुहुनेछ।   

• पिामशकदाताले तपाईंलाई उजुिी गनुकको कािणको बािेमा थाहा भएका व्यस्ट्ि(हरू)को नाम सोध्नुका साथै 
प्रवतिेदन तयाि गनुक पूिक उवचत संख्यामा उनीहरूसँग सोधपुछ गनुकहुनेछ। (ऐस्ट्िक)  

• उजुिीको मुद्दाहरू प्रणामीकिण गिी स्वीकृवत पत्र तपाईंलाई मेलद्वािा पठाइनेछ।  
• यवद यी मुद्दाहरू BSE को अवधकाि क्षेत्र वभत्र पदैनन् भने, यही कुिाको बािेमा पत्रद्वािा तपाईंलाई सूवचत 

गरिनेछ।  तपाईंलाई सहायता गनक सक्ने अन्य वनकायहरूको सम्पकक  जानकािी प्रदान गरिनेछ।   
• पिामशकदाताले उजुिीसँग सम्बस्ट्न्धत िेकिकहरूको समीक्षा गनकका लावग LEA मा गई प्रत्यक्ष रूपमा छानवबन 

गनुकका साथै कमकचािीहरूसँग सोधपुछ गनक सक्छ। 
• अस्ट्िम CIR पूिक तपाईंले मौस्ट्िक अथिा वलस्ट्ित रूपमा थप जानकािी प्रदान गनुकपने हुन सक्छ।   
• त्यसपवछ ती जानकािीहरूको आधािमा पिामशकदाताले तथ्यहरूको छानवबन गिी वलस्ट्ित CIR तैयाि 

गनेछ।   
• पिामशकदाताले CIR को समीक्षा तथा संशोधनका लावग कायाकलय प्रमुि कहाँ पठाउनेछ। 
• कायाकलय प्रमुिले स्वीकृत गरिसकेपवछ मात्र CIR प्रकावशत गरिनेछ। 

 

कुनै पवन पक्षले यवद CIR तयाि गदाकको समयमा CIR को वनणकय तथा सुधािात्मक कायकहरूमा परिितकन ल्याउन 
सक्ने जानकािी भएमा अथिा CIR को वनणकय िा सुधािात्मक कायकसँग असहमवत भएमा पूनविकचाि गनकका लावग 
वनिेदन वदन सक्छ। CIR प्रकाशन गिेको 10 वदन वभत्र संशोधनको विषयमा पूनविकचािका लावग BSE लाई अनुिोध 
गरि सक्नु पदकछ।  त्यसपवछ, कायाकलय प्रमुिले प्रवतिेदनको समीक्षा गिी CIR को संशोधन गने िा संशोधनको 
विषयमा पूनविकचािका लावग गरिएको अनुिोध िद्द गने वनणकय गदकछ। 
 

पक्षहरूले स्वतन्त्र रूपमा उजुिी गरिएका समस्याहरूको समाधान गनक सक्छन्। यवद पक्षहरूले उजुिी गरिएका 
समस्याहरूको समाधान गिे भने, LEA ले उजुिीकताकको हस्ताक्षि सवहत वलस्ट्ित प्रमाण पेश गनेछ।  त्यसपवछ BSE 
ले उजुिीकताक तथा LEA लाई उजुिी बन्द गनक प्रस्ताि पत्र पठाउनेछ। 
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उजुिीकताकले उजुिी वफताक वलन पवन सक्नुहुन्छ।  पिामशकदाताले उजुिीकताकलाई सम्पकक  गिी वलस्ट्ित औपचारिक 
पत्रको लावग अनुिोध गनक सक्छ ि BSE ले उजुिीकताकलाई उजुिी वफताक पत्र माफक त स्वीकृवत प्रदान गनेछ। 
 

कुनै पवन पक्षले कुनै पवन समयमा मध्यस्थकताकको सहयोग वलन सक्छन्। पक्षहरूले वििाद समाधानको लावग 
मध्यस्थता अथिा िैयस्ट्िक वशक्षा कायकिम (Individualized Education Program (IEP)) जस्ता अन्य िैकस्ट्िक 
साधनहरू अपनाउदा, उजुिी छानवबन गने समयािधी 60 भन्दा बढी वदनको लावग बढाउन सवकन्छ। 

भियमावली अिुसार 
उजुिीको बािेमा जानकािी - संघीय वनयमािली (Federal Regulation) (34 CFR §300.153) अनुसाि, उजुिी 
गनकका लावग विवभन्न वनयमािलीको आिश्यकता पदकछ। ती वनयमािलीहरू यस प्रकाि छन्। 

 

§300.153 उजुिी दास्ट्िल गनक। 
(a) §§300.151 देस्ट्ि 300.152 मा उल्लेि भए कायकविवधहरू अनुरूप एउटा संस्था िा व्यस्ट्िले 

हस्ताक्षि सवहतको वलस्ट्ित उजुिी गनक सक्छन्। 
(b) उजुिीमा वनम्न कुिा समािेश हुनुपदकछ- 

(1) सािकजवनक संस्थाले यस ऐनको भाग B अथिा यस भागका मापदण्डको उल्लंघन गिेको 
बयान; 

(2) बयानलाई प्रणावमत गने तथ्यहरू; 
(3) उजुिीकताकको हस्ताक्षि तथा सम्पकक  जानकािी; ि 
(4) विशेष प्रकािका सुविधा आिश्यक भएको बच्चासँग सम्बस्ट्न्धत उल्लंघनको आिोप भएमा- 

(i) बच्चाले बसोबास गने ठाउँको नाम ि ठेगाना; 
(ii) बच्चा पढ्ने विद्यालयको नाम; 
(iii) घििािविहीनबच्चा अथिा युिा/युिती भएमा (घिबािवबहीन व्यस्ट्िहरूको सहायता 

सम्बन्धी McKinney-Vento ऐन (McKinney-Vento Homeless Assistance Act) 
(42 U.S.C. 11434 a (2)) को भाग 725(2) अिगकत), बच्चाको सम्पकक  जानकािी, 
तथा बच्चा पढ्ने विद्यालयको नाम; 

(iv) बच्चाको समस्यासँग सम्बस्ट्न्धत तथ्यहरू सवहत समस्याको बािेमा विस्तृत विििण; ि 
(v) उजुिी दायि गिेको समयमा थाहा भएसम्म तथा पक्षलाई उपलब्ध जानकािी 

अनुसाि समस्या समाधानको प्रस्ताि। 
(c) §300.151 अनुसाि उजुिी पत्र प्राप्त गिेको वमवतभन्दा पूिक एक िषक वभत्र गिेको उल्लंघनको बािेमा 

उजुिी गिेको हुनुपदकछ। 
(d) उजुिी गने पक्षले उजुिीको एउटा प्रवतवलवप LEA अथिा बच्चालाई सेिा प्रदान गने सािकजवनक 

वनकायका साथै त्यही समयमा विशेष वशक्षा सम्बन्धी पिामशकदाता SEA लाई पवन बुझाउनु पदकछ। 
 

रे्स्रो पक्षको उजुरी दायर - गोपिीयर्ा मापदण्डहरू सम्बन्धी सूचिा 
यवद आमाबुिा अथिा अवभभािक भन्दा अन्य व्यस्ट्िले उजुिी दायि गनुकभयो भने, उजुिीको लावग विशेष वशक्षा 
सम्बन्धी पिामशकदाताले आमाबुिाको अनुमवत वबना गोप्य जानकािी प्रदान गनक नसवकने भनी उल्लेि भएको पत्र 
पठाउनुहुनेछ, जसले गदाक BSE ल ेउजुिी सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा छानवबन गनक असमथक हुनेछ। ति, BSE ले 
छानवबन गनुकको साथै थप प्राप्त जानकािीहरूको CIR प्रवतिेदन तयाि गनेछ, ि नवतजाहरू प्रत्यक्ष रूपमा आमाबुिा 
तथा LEA सँग िाखे्नछ।  
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संघीय भियामावलीहरूमा िएका महत्त्वपूणा पररवर्ािहरू (उजुरी सम्बन्धी) 
यवद तपाईंले पवहले पवन उजुिी दायि गनुकभएको छ भने, तपाईंले यस कुिामा ध्यान वदनुपछक  वक नयाँ संघीय 
वनयमािलीहरूमा केही परिितकनहरू भएका छन् जुन उजुिी प्रवियाको दौिान लागू हुन्छन्। संघीय वनयमािली  
34 भाग B (Code of Federal Regulations (CFR)) मा उल्लेस्ट्ित वनयमहरूमा उजुिी प्रविया सम्बन्धी विवभन्न 
महत्त्वपूणक परिितकनहरू भएका छन्। 
 
1. BSE ले आिोप मावथ छानवबन गनुक पूिक उजुिीकताकले उजुिी पत्रमा हस्ताक्षि गनुकपदकछ।  
2. वनयमानुसाि उजुिीकताकले उजुिीको प्रवतवलवप LEA लाई पवन पठाउनु पनेछ।   
3. उजुिीकताकले उजुिी पत्रमा समस्याको समधानको प्रस्ताि गिेको हुनुपदकछ। 
4. सािकजवनक वनकायलाई उजुिीको समाधान सम्बन्धी प्रस्ताि िािी उजुिीको जिाफ वदने अिसि प्राप्त हुन्छ। 
5. उजुिी दायि गने आमाबुिा तथा सािकजवनक वनकायका बीच से्विाले मध्यस्थतामा संलग्न हुन अिसि प्रदान 

गरिएको छ। 
6. उजुिीकताकले शैवक्षक िषकको पवहलो पटक उजुिी दायि गदाक LEA बाट कायकविवधको सुिक्षा सम्बम्धी सूचना 

(Procedural Safeguards Notice) को प्रवतवलवप प्राप्त गनुक हुनेछ। 
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उजुिी फािाम 

कृपया यस फािामको प्रवतवलवपहरू बनाउन, अवतरिि कागजको प्रयोग गनक िा 1-800-879-2301 मा 
ConsultLine लाई कल गनक िा थप प्रवतवलवपहरूको लावग 717-783-6913 मा विशेष वशक्षा परिषद 
(Bureau of Special Education (BSE)) लाई फोन गनक नवहचवकचाउनुहोस्। 

म यस उजुरीका लाभग भियुक्त परामर्ादार्ाद्वारा भिम्न माध्यम मार्ा र् सम्पका  गिा चाहन्छु: 
 
☐ र्ोिबाट (कृपया िम्बर उपलब्ध गराउिुहोस्):   

कायाालय समयको दौराि कल गिे उतृ्कष्ट समय:   
 
☐ इमेलबाट (कृपया इमेल ठेगािा उपलब्ध गराउिुहोस्):   
 
☐ कायाालय समयको दौराि व्यक्तक्तगर् रूपमा सावाजभिक स्थलहरूमा गई।  कागजातहरूको 

प्रवतवलवपको अनुमवत सम्भि: सू्कल अथिा मध्यिती इकाईले वदनेछन्। 
 
र्पाईं भवरे्ष बच्चाको र्र्ा बाट उजुरी दायर गदै हुिुहुन्छ?  ☐ हो ☐ होइन 

कृपया आफ्िो सम्पका  जािकारी र्था बच्चासँग र्पाईंको सम्बन्ध लेख्िुहोस् र हस्ताक्षर 
गिुाहोस्। 
 
िामः   
 
ठेगािा: 
  
र्ोि िम्बर: 
  

घर: 
 
कायाालय: 
 
मोवाइल:  

 
इमेल: 
  
बच्चा अथवा बालबाभलकासँगको सम्बन्ध: 
☐  अवभभािक ☐  िकील ☐  एिभोकेट ☐  अन्य 
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बच्चाको घर, सू्कल, र्था सू्कल भिक्तरिक्टको िाम र ठेगािा। 
 
बच्चाको िाम:  
 
जन्म भमभर्ः   
 
ठेगािा:  
 
हाल बच्चा भवद्यालय जान्छ?  ☐ हो ☐ होइन 
 
यभद हो ििे, बच्चाको हालको कायाक्रम कहाँ छ: 
  

भवद्यालय िवि:  
 

सू्कल भिक्तरिक्ट:  
 
चाटार सू्कलहरू:  

 
यभद घरवार भबहीि बच्चा अथवा युवा/युवर्ीको र्र्ा बाट उजुरी दायर गरेको िए मात्र यहाँ ििुाहोस।  
 
सम्पका  व्यक्तक्त:  
 
टेभलर्ोि: 

गर् वषामा उल्लङ्घि िएको भथयो?  यभद हो ििे, कभहले? 
 
भमभर्ः    

अभियोगहरूको बारेमा स्पष्ट पािाका लाभग, भिम्न व्यक्तक्त(हरू) सँग सोधपूछ गिा म 
परामर्ादार्ाको सहयोग चाहन्छु।  (ऐक्तिक) 
 

िाम पेर्ा/पद र्ोि िम्बर/इमेल ठेगािा 
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कृपया र्पाईंले थाहा पाउिु िएको उल्लंघिको भवषयमा आफ्िो बयाि भदिुहोस्।  कृपया 

समस्याको बारेमा भवस्तृर् रूपमा जािकारी भदिुहोस्।  
 
 
 
 

कृपया र्पाईंको बयािको समथाि गिे र्थ्यहरूको सूची बिाउिुहोस्। 
 
 
 
 
 

र्पाईंले जािेबुझे अिुसार, कृपया यस समस्याको समाधािको बारेमा सुझाव भदिुहोस्। 
 
 
 
 
 

 
 
 

यस उजुरीको सम्बन्धमा छािभबि गिा BSE का लाभग हस्ताक्षर गररएको हुिुपदाछ। र्पाईंले यस 
उजुरी पत्रको प्रभर्भलभप स्थािीय रै्भक्षक संस्था (LEA) लाई पठाउिु पदाछ। र्ल हस्ताक्षर गरेर, 

र्पाईंले LEA लाई उजुरी र्ारामको प्रभर्भलभप प्रदाि गिुािएको छ ििी BSE लाई सूचीर् गिुाहुन्छ। 
 
 
_____________________________________________________________________________  

 हस्ताक्षि वमवत 
 

 

कृपया भिम्न ठेगािामा र्ाराम भर्र्ाा गिुाहोस्:   

PDE/BSE 
Division of Compliance Monitoring and Planning 
333 Market Street, 7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 

 
 

ConsultLine – कल ररजल्यूर्ि प्रभक्रया (Call Resolution Process (CRP))  

 

  
 प्रथमाक्षर     भमभर् 


