�वशेष �श�ा प�रषद
उजुर�को जानकार�
प्याक े र फाराम
माचर 2016
आदरणीय (आमाबुवा/अ�भभावक/उजुर�कतार):

�वशेष �श�ा प�रषद (Bureau of Special Education (BSE)) लाई सम्पक गनर्क ला�ग र यस मा�मलामा
हामीलाई तपा�लाई सहयोग गन� अवसर प्रद गन्
ुर भएकोम धन्यवाद कृपया यसमा संलग् कुराहरूक
ध्यानूवर
समी�ा गन्हो
स् य�द तपा�सँग कुनै प्रश् छन ् भने, कृपया ConsultLine लाई
प
ुर
1-800-879-2301 मा अथवा BSE लाई (717) 783-6913 मा कल गनर न�हच�कचाउनह
ु ोस ्।

BSE ले हस्ता� स�हत परू ा ग�रएको उजुर� पत प्रा ग�रसकेप�छ उजुर� प्र�क सर
ु हुन्छ BSE ले 60 �दन
�भत छान�बन परू ा गर� उजरु � छान�बन सम्बन् प्र�तवे (Complaint Investigation Report (CIR)) तयार
गरे को हुनप
ु दर ्छ राज् अथवा संघीय मापदण्डहरू उल्लंघ गरे को पाइयो भने, स्थानी शै��क संस्थ (Local
Educational Agency (LEA)), जस्त मध्यवत इकाई, स्कू �डिस्ट्, चाटर ् स्कू, (Philadelphia) �ेत्र
कायार्ल, APS आ�दलाई ती मापदण्डहरू अनप
ु ालन गनर �नद� शन �दइनेछ।
प्रत् उजरु �का ला�ग BSE मा कायर्र �वशेष �श�ा परामशर्दाताला �न�दर ्ष (Special Education Adviser
(SEA)) गरे को छ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•

परामशर्दाताल उजरु �को �वषय-वस्तुक बारे मा स्पष पानर्क ला�ग तपा�लाई फोनद्वार सम्पक गन�छ।
तपा�ले परामशर्दाताला कायर्ला समयको दौरान सावर्ज�न स्थलहरू व्यिक्त रूपम भेट्
सक्नुहुनेछ
परामशर्दाताल तपा�लाई उजरु � गन्क
ुर कारणको बारे मा थाहा भएका व्यिक(हर)को नाम सोध्नुक साथै
प्र�तवे तयार गनुर पव
(ऐिच्छ)
ू र उ�चत संख्याम उनीहरूसँ सोधपछ
ु गन्हुनेछ
ुर
उजरु �को मद
्दा
प्रणामीक
गर�
स्वीकृ�
पत
तपा�लाई
मे
ल
द्वार
पठाइने
छ।
ु
य�द यी मद
ु ्दा BSE को अ�धकार �ेत �भत पद� नन ् भने, यह� कुराको बारे मा पत्रद्व तपा�लाई स�ू चत
ग�रनेछ। तपा�लाई सहायता गनर सक्न अन् �नकायहरूक सम्पक जानकार� प्रद ग�रनेछ।
परामशर्दाताल उजरु �सँग सम्बिन् रे कडर्हरू समी�ा गनर्क ला�ग LEA मा गई प्रत रूपम
छान�बन गन्क
ुर साथै कमर्चार�हरूस सोधपछ
ु गनर सक्छ
अिन्त CIR पव
हुन सक्छ
ू र तपा�ले मौ�खक अथवा �ल�खत रूपम थप जानकार� प्रद गन्पन
ुर
त्यसप� ती जानकार�हरूक आधारमा परामशर्दाताल तथ्यहरू छान�बन गर� �ल�खत CIR तैयार
गन�छ।
परामशर्दाताल CIR को समी�ा तथा संशोधनका ला�ग कायार्ल प्रम कहाँ पठाउनेछ।
कायार्ल प्रमुख स्वीकृ ग�रसकेप�छ मात CIR प्रका� ग�रनेछ।
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कुनै प�न प�ले य�द CIR तयार गदार्क समयमा CIR को �नणर् तथा सध
ु ारात्म कायर्हरू प�रवतर् ल्याउ
सक्न जानकार� भएमा अथवा CIR को �नणर् वा सध
ु ारात्म कायर्सँ असहम�त भएमा पन
ू �वर्चा गनर्क ला�ग
�नवेदन �दन सक्छ CIR प्रका गरे को 10 �दन �भत संशोधनको �वषयमा पन
ू �वर्चारक ला�ग BSE लाई
अनरु ोध ग�र सक्न पदर्छ त्यसप�, कायार्ल प्रमुख प्र�तवेदन समी�ा गर� CIR को संशोधन गन� वा
संशोधनको �वषयमा पन
ू �वर्चारक ला�ग ग�रएको अनरु ोध रद गन� �नणर् गदर ्छ
प�हरूल स्वतन रूपम उजुर� ग�रएका समस्याहरू समाधान गनर सक्छन् य�द प�हरूल उजुर� ग�रएका
समस्याहरू समाधान गरे भने, LEA ले उजुर�कतार्क हस्ता� स�हत �ल�खत प्रम पेश गन�छ। त्यसप�
BSE ले उजुर�कतार तथा LEA लाई उजुर� बन् गनर प्रस् पत पठाउनेछ।

उजुर�कतार्ल उजुर� �फतार �लन प�न सक्नुहुन् परामशर्दाताल उजुर�कतार्ला सम्पक गर� �ल�खत औपचा�रक
पत्र ला�ग अनरु ोध गनर सक् र BSE ले उजुर�कतार्ला उजुर� �फतार पत माफर् स्वीकृ� प्रद गन�छ।
कुनै प�न प�ले कुनै प�न समयमा मध्यस्थकतार सहयोग �लन सक्छन् प�हरूल �ववाद समाधानको ला�ग
मध्यस्थ अथवा वैयिक्त �श�ा कायर्क (Individualized Education Program (IEP)) जस्त अन्
वैकिल्प साधनहर अपनाउदा, उजुर� छान�बन गन� समयावधी 60 भन्द बढ� �दनको ला�ग बढाउन स�कन्छ

�नयमावल� अनस
ु ार

उजुर�को बारे मा जानकार� - संघीय �नयमावल� (Federal Regulation) (34 CFR §300.153) अनस
ु ार, उजुर�
गनर्का ला�ग �व�भन्न �नयमावल�को आवश्यकता पदर्छ। ती �नयमावल�हरू यस प्रक

§300.153 उजरु � दा�खल गनर्
(a)
§§300.151 दे �ख 300.152 मा उल्लेख भए कायर्�व�धहरू अनुरूप एउटा संस्था वा व्य
हस्ता�र स�हतको �ल�खत उजुर� गनर् सक्छ
(b)
उजरु �मा �नम्न कुरासमावेश हुनप
ु दर ्(1)
सावर्ज�नक संस्थाले यस ऐनको भाB अथवा यस भागका मापदण्डको उल्लंघन गरेक
बयान;
(2)
बयानलाई प्रणा�मत गन� तथ्;
(3)
उजुर�कतार्को हस्ता�र तथा सम्पकर् जान; र
(4)
�वशेष प्रकारका सु�वधा आवश्यक भएको बच्चासँग सम्बिन्धत उल्लंघन भएमा(i)
बच्चाले बसोबास गन� ठाउँको नाम र ठेगान;
(ii)
बच्चा पढ्ने �वद्यालयको ;
(iii)
घरवार�वह�नबच्चा अथवा युव/यव
ु ती भएमा (घरबार�बह�न व्यिक्तहरूको सहाय
सम्बन्धMcKinney-Vento ऐन (McKinney-Vento Homeless Assistance
Act) (42 U.S.C. 11434 a (2)) को भाग 725(2) अन्तगर), बच्चाको सम्पक
जानकार�, तथा बच्चा पढ्ने �वद्यालयको ;
(iv)
बच्चाको समस्यासँग सम्बिन्धत तथ्यहरू स�हत समस्याको बारेमा
�ववरण; र
(v)
उजुर� दायर गरे को समयमा थाहा भएसम्म तथा प�लाई उपलब्ध जानकार
अनस
ु ार समस्या समाधानको प्रव।
(c)
§300.151 अनस
ु ार उजुर� पत्र प्राप्त गरेको �म�तभन्दा पूवर् एक वषर् �भत्र गरेको उल्लंघ
उजुर� गरे को हुनप
ु दर ्छ
(d)
उजुर� गन� प�ले उजुर�को एउटा प्र�त�ल�LEA अथवा बच्चालाई सेवा प्रदान गन� सावर्ज
�नकायका साथै त्यह� समयमा �वशेष �श�ा सम्बन्परामशर्दाताSEA लाई प�न बझ
ु ाउनु पदर ्छ
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तेस्रो प�को उजुर� दाय- गोपनीयता मापदण्डहरू सम्बन्धी स

य�द आमाबव
ु ा अथवा अ�भभावक भन्द अन् व्यिक्त उजुर� दायर गन्
ुर भय भने, उजुर�को ला�ग �वशेष �श�ा
सम्बन् परामशर्दाताल आमाबव
ु ाको अनम
ु �त �बना गोप् जानकार� प्रद गनर नस�कने भनी उल्ले भएको पत
पठाउनह
ु ु नेछ, जसले गदार BSE ले उजुर� सम्बन् प्रत रूपम छान�बन गनर असमथर हुनेछ। तर, BSE ले
छान�बन गन्क
ुर साथै थप प्रा जानकार�हरूक CIR प्र�तवे तयार गन�छ, र न�तजाहर प्रत रूपम
आमाबव
ा
तथा
LEA सँग राख्नेछ
ु
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संघीय �नयामावल�हरूमा भएका महत्त्वपूणर् प�रवतर्नहरू (उजुर� स

य�द तपा�ले प�हले प�न उजुर� दायर गन्
ुर भएक छ भने, तपा�ले यस कुरामा ध्या �दनप
ु छर �क नयाँ संघीय
�नयमावल�हरूम केह� प�रवतर्नह भएका छन ् जुन उजुर� प्र�क्र दौरान लागू हुन्छन् संघीय �नयमावल�
34 भाग B (Code of Federal Regulations (CFR)) मा उल्ले�ख �नयमहरूम उजुर� प्र�क सम्बन्
�व�भन् महत्त्वपू प�रवतर्नह भएका छन ्।
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BSE ले आरोप मा�थ छान�बन गनुर पव
त्यसैल, अब
ू र उजुर�कतार्ल उजुर� पत्र हस्ता� गन्पदर्
ुर
उपरान् हामी इमेलद्वार उजुर� पत प्रा गनर सक्न छै न�।
�नयमानस
ु ार उजरु �कतार्ल उजरु �को प्र�त�ल LEA लाई प�न पठाउनु पन�छ।
उजुर�कतार्ल उजुर� पत्र समस्याक समधानको प्रस् गरे को हुनप
ु दर ्छ
सावर्ज�न �नकायलाई उजुर�को समाधान सम्बन् प्रस् राखी उजुर�को जवाफ �दने अवसर प्रा
हुन्छ
उजुर� दायर गन� आमाबव
ु ा तथा सावर्ज�न �नकायका बीच स्वेच्छा मध्यस्थता संलग् हुन अवसर
प्रद ग�रएको छ।
उजुर�कतार्ल शै��क वषर्क प�हलो पटक उजुर� दायर गदार LEA बाट कायर्�व�धक सरु �ा सम्बम् सच
ू ना
(Procedural Safeguards Notice) को प्र�त�ल प्रा गनुर हुनेछ।
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उजुर� फाराम
कृपया यस फारामको प्र�त�ल�पहरू बन, अ�त�रक्त कागजको प्रयोग गनर्1-800-879-2301 मा
ConsultLine लाई कल गनर् वा थप प्र�त�ल�पहरूको ल717-783-6913 मा �वशेष �श�ा प�रषद
(Bureau of Special Education (BSE)) लाई फोन गनर् न�हच�कचाउनुहो स्

म यस उजुर�का ला�ग �नयुक्त परामशर्दाताद्वारा �नम्न माध्यम माफर्त सम्पकर् गन:
☐

फोनबाट (कृपया नम्बर उपलब्ध गराउनुह ो):
कायार्ल समयको दौरान कल गन� उत्क ृष समय:

☐

इमेलबाट (कृपया इमेल ठे गाना उपलब्ध गराउनुहोस):

☐

कायार्ल समयको दौरान व्यिक्त रूपम सावर्ज�न स्थलहरू गई। कागजातहरूक प्र�त�ल�प
अनम
ु �त सम्भ: स्कू अथवा मध्यवत इकाईले �दनेछन ्।

तपा� �वशेष बच्चाक तफर्बा उजुर� दायर गद� हुनह
ु ु न्? ☐ हो

☐ होइन

कृपया आफ्नो सम्पकर् जानकार� तथा बच्चासँग तपा�को सम्बन्ध लेख्नुहोस् र हस्ता�र ग
नामः
ठे गाना:
फोन नम्ब:
घर:
कायार्ल:
मोवाइल:
इमेल:
बच्चा अथवा बालबा�लकासँगको सम्ब:
☐ अ�भभावक
☐ वक�ल
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बच्चाको घ, स्कू, तथा स्कूल �डिस्ट्रक्टको नाम र ठे
बच्चाको ना:
जन्म �म�त
ठे गाना:
हाल बच्च �वद्याल जान्? ☐ हो

☐ होइन

य�द हो भने, बच्चाको हालको कायर्क्रम कह:
�वद्यालय भव:
स्कूल �डिस्ट:
चाटर ्र स्कूल:
य�द घरवार �बह�न बच्चा अथवा युव/यव
ु तीको तफर्बाट उजुर� दायर गरेको भए मात्र यहाँ भनुर्ह
सम्पक र् व्य:
टे �लफोन:

गत वषर्मा उल्लङ्घन भएको �? य�द हो भने, क�हले?
�म�तः
अ�भयोगहरूको बारेमा स्पष्ट पानर्का , �नम् व्यिक(हर) सँग सोधपूछ गनर म परामशर्दाताक
सहयोग चाहन्छु (ऐिच्छ)
नाम
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कृपया तपा�ले थाहा पाउनु भएको उल्लंघनक �वषयमा आफ्न बयान �दनुहोस ्। कृपया समस्याक
बारे मा �वस्तृ रूपम जानकार� �दनुहोस ्।

कृपया तपा�को बयानको समथर्नगन� तथ्यहरूको सूची बनाउनुह ोस

तपा�ले जानेबुझे अनुसार, कृपया यस समस्याको समाधानको बारेमा सुझाव �दनुहोस्

यस उजुर�को सम्बन्धमा छान�बन गनBSE का ला�ग हस्ता�र ग�रएको हुनुपदर् तपा�ले यस उजुर�

पत्रको प्र�त�ल�प स्थानीय शै��क स(LEA) लाई पठाउन प
ु दर ्छ।तल हस्ता�र गरे, तपा�ले LEA लाई

उजुर� फारामको प्र�त�ल�प प्रदान गनुर्भएको छBSE लाई सूचीत गन्हुन्
ुर

____________________________________________________________________________
हस्ता�
�म�त
कृपया �नम्न ठेगानामा फाराम �फतार् गनुर्ह:
PDE/BSE
Division of Compliance Monitoring and Planning
333 Market Street, 7th Floor
Harrisburg, PA 17126-0333
ConsultLine – कल �रजल्यूशन प्र�क(Call Resolution Process (CRP))
प्रथमा
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