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विशेष शशक्षा सम्बन्धी मूल्याङ्कनहरू 

अगस्ट 2019 

बच्चाले विशेष शशक्षा सेिाहरू प्राप्त गनन सुरु गनुनअघि, बच्चालाई यी सेिाहरूका लागग योग्य भएको िा नभएको कुरा घनधानरण गननको लागग 

मूल्याङ्कन गनुनपर्न। मूल्याङ्कनले बच्चालाई असक्षमता र् िा रै्न र विशेष शशक्षा आिश्यक पर्न  िा परै्दन भनी घनधानरण गनन मद्र्दत गर्न। 
मूल्याङ्कन घनरे्दशन, सेिा र बच्चालाई सफल हुन आिश्यक पने सहायताहरूमा पररमार्ननहरू पहहचान गनन पघन महत्त्िपूणन हुन्र्। 

प्रारम्म्भक मूल्याङ्कन 

मैले मूल्याङ्कन कसरी अनुरोध गनन सक्रु्? 

तपाईंले आफ्नो बच्चालाई विशेष शशक्षा सेिाहरू आिश्यक हुन सक्छन ्भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईंले ननम्न चरणहरूको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन 

अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ: 

• आफ्नो बच्चालाई मूल्याङ्कन गररयोस ्भन्ने अनुरोध गरी इमेल िा पत्र लेखु्नहोस;् 

• शमनत, तपाईंको बच्चाको पूरा नाम, तपाईंको नाम, तपाईंको बच्चालाई मूल्याङ्कन आिश्यक हुनुको कारण र तपाईंको सम्पकन  जानकारी 
समािेश गनुनहोस;् 

• तपाईंको बच्चाको शशक्षक, विशेष शशक्षा ननरे्दशक, प्रधानाध्यापक, सुपररिेक्षक िा परामशनर्दातालाई इमेल िा पत्र पठाउनुहोस।् तपाईंले यी 
सबै व्यक्क्तहरूलाई इमेलको प्रनतशलवप बनाएर पनन पठाउन सक्नुहुनेछ;  

• आफ्नो लागग इमेल िा पत्रको प्रनतशलवप राखु्नहोस।् यस सञ्चारको शमनत महत्त्िपूणन हुन्छ; 

• यो तथ्य पानाको अक्न्तममा रहेको नमूना पत्र पढ्नुहोस।् 

तपाईंले पत्र िा इमेल पठाइसकेपनछ, विद्यालयले मूल्याङ्कन गनन अनुमनत (PTE)-सहमनत फाराम उपलब्ध गराउनुपछन  र यसलाई तपाईंको लागग 

हस्ताक्षर गनन "सरल रूपमा उपलब्ध" गराउनुपछन।i यस फारामको नमूना प्रनतशलवपको लागग यहााँ क्क्लक गनुनहोस।् यो फारामले मूल्याङ्कन, 

विद्यालयले प्रयोग गन ेकुनै पनन रेकर्न िा ररपोटन र विद्यालयले गन ेपरीक्षणको प्रकारका कारणहरू बारे व्याख्या गनेछ। तपाईंले 10 हर्दन शभत्रमा 
PTE-सहमघत फाराम प्राप्त गनुनभएको रै्न भने विद्यालयमा हेनुनहोस।् विद्यालयले तपाईंले PTE-सहमघत फाराममा हस्ताक्षर गरेपघर् मात्र 

मूल्याङ्कन सुरु गनन सक्नुहुन्र्।ii 

तपाईंले शशक्षक िा व्यिस्थापकबाट मौखिक रूपमा मूल्याङ्कनको लागग अनुरोध पनन गनन सक्नुहुन्छ। विद्यालयले तपाईंलाई 10 दर्दन शभत्रमा 
PTE-सहमनत फाराम दर्दन आिश्यक हुन्छ।iii यद्यवप, हामी तपाईंले आफूले मूल्याङ्कन अनुरोध गनुनभएको शमघतको रेकर्न राख्नको लागग 

मूल्याङ्कनलाई शलखित रूपमा अनुरोध गनन दृढतापूिनक सुझाि हर्दन्र्ौं। 

प्रारक्म्भक मूल्याङ्कनको लागग PTE-सहमनत फाराम सधैं तपाईंका अगधकारहरू व्याख्या गन े"प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना पत्र" सदहत आउाँछ। 
प्रक्रियात्मक सुरक्षा सूचना पत्रको नमूनाको लागग यहााँ क्क्लक गनुनहोस।् 

तपाईंको विद्यालयले PTE-सहमनत फाराम उपलब्ध गराउन अस्िीकार गरेमा, तपाईंले PTE-सहमनत फाराम उपलब्ध गराउनमा विद्यालयको 
अस्िीकारको स्पष्टीकरण अनुरोध गनुनपछन। विद्यालयलाई फाराम मूल्याङ्कन गन ेअनुमनत उपलब्ध गराउन र अनुरोध गररएको मूल्याङ्कन 

सञ्चालन गननको लागग अस्िीकार गनुनका विद्यालयका कारणहरू व्याख्या गन ेशसफाररस गररएको शैक्षक्षक ननयोजनको सूचना िा पूिन शलखित 

सूचना (NOREP/PWN) फाराम आफूलाई दर्दन अनुरोध गनुनहोस।् तपाईंसँग आफ्नो बच्चाको मूल्याङ्कन गन ेकुनै पघन अस्िीकारको विरोध गन े

अगधकार हुन्र्।  

https://www.pattan.net/Forms/PERMISSION-TO-EVALUATE-CONSENT-FORM-School-Ag
https://www.pattan.net/Forms/PROCEDURAL-SAFEGUARDS-NOTICE-School-Age
https://www.pattan.net/getmedia/a44badbe-44bd-439a-891a-9c99d56bd14b/NOREP_RC_ANN082609_2
https://www.pattan.net/getmedia/a44badbe-44bd-439a-891a-9c99d56bd14b/NOREP_RC_ANN082609_2
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मेरो बच्चाको लागग कसैले पघन मूल्याङ्कन अनुरोध गनन सक्नुहुन्र्? 

सक्नुहुन्छ। विद्यालयको कमनचारीले तपाईंको बच्चालाई विशेष शशक्षा सेिाहरू आिश्यक हुन सक्छन ्भन्ने सोचेमा विद्यालयले तपाईंको 
बच्चालाई मूल्याङ्कन गनन अनुरोध गनन सक्छ। विद्यालयसाँग सेिाहरू आिश्यक पनन सक्न ेबच्चा पदहचान गन ेर्दानयत्ि हुन्छ। यसलाई "बच्चा 
फेला पानुनहोस"् भननन्छ। iv विद्यालयले पररिारहरूले विशेष शशक्षामा आफ्नो बच्चाको अगधकार र प्रक्रियामा आमाबुिाको महत्त्िपूणन भूशमका बारे 

बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनन सुननक्श्चत गनुनपछन।v विद्यालयले पदहलो पटक तपाईंको बच्चालाई मूल्याङ्कन गनन चाहेमा, नतनीहरूले तपाईंलाई PTE-

सहमनत फाराम पठाउनुपछन।vi 

मेलै विद्यालयले मेरो बच्चाको मूल्याङ्कन नगरोस ्भन्ने चाहेमा के हुन्र्? 

सामान्यतया, तपाईंको बच्चालाई मूल्याङ्कन गने िा नगने भन्ने कुरा तपाईंको ननणनय हो।vii केही विशेष अिस्थाहरूमा विद्यालयलाई 

आमाबुिाको इच्छा विपररत बच्चाको मूल्याङ्कन गन ेअनुमनत हुन्छ। विद्यालयले यो गन ेइच्छा गरेमा, त्यसले सुनुिाईको अनुरोध गनुनपछन  र 

सुनुिाई अगधकारीबाट अनुमनत प्राप्त गनुनपछन।viii यसका साथै, तपाईंको बच्चा बालबाशलका तथा युिा प्रणालीको ननगरानीमा भएमा तपाईंले यो 
ननणनय गने अगधकार गुमाउन सक्नुहुनेछ। त्यो अिस्थामा, पररिार अर्दालतको न्यायाधीशले प्रारक्म्भक मूल्याङ्कनको लागग सहमत हुने अगधकार 

कसैलाई पनन दर्दन सक्नुहुन्छ।ix 

नोटः मूल्याङ्कनमा सहमनत जनाउनु भनेको विशेष शशक्षा सेिाहरूमा सहमनत जनाउनु जस्तो एउटै होइन। सेिाहरू सुरु गनुनअनि IEP शसजनना 
गनुनपछन। तपाईंले IEP स्िीकृत गनुनहुन्न भने, विद्यालयले विशेष शशक्षा सेिाहरू सुरु गनन सक्रै्दन।x 

विद्यालयले मेरो बच्चाको मूल्याङ्कन गनन अस्िीकार गरेमा के हुन्र्? 

विद्यालयले तपाईंलाई शलखित सूचना दर्दनुपछन  ‒ NOREP/PWN ‒ तपाईंको बच्चालाई परीक्षण नगराउने ननणनय िा तपाईंको बच्चा विशेष 

शशक्षाको लागग योग्य नहुने ननणनय व्याख्या गने।xi यो भएमा, तपाईंले मध्यस्थताका लागग अनुरोध गरेर ननणनय लड्न, विशेष शशक्षा अपीलहरूको 
ब्यूरोसाँग उजुरी र्दायर गनन िा विशेष शशक्षा सुनुिाई अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ। तपाईंले यी चरणहरू बारे थप ELC को विशेष शशक्षा असहमनतहरू 

समाधान गन ेतथ्य शशटहरूमा जान्न सक्नुहुन्छ। विद्यालयले मूल्याङ्कन िा पुनमूनल्याङ्कन सञ्चालन गननका लागग 60 दर्दन समयरेिा सदहत, 

स्पष्ट कानूनी ननयम उल्लङ्िन गरेमा, तपाईंले पेक्न्सलभाननया शशक्षा विभाग विशेष शशक्षा ब्यूरो (BSE) साँग उजुरी र्दायर गनन सक्नुहुन्छ।xii उजुरी 
कसरी र्दायर गन ेभन्ने बारे थप जानकारीका लागग यहााँ क्क्लक गनुनहोस।् 

तपाईंको बच्चा मूल्याङ्कन आयोजन गरेपनछ विशेष शैक्षक्षक सेिाहरूका लागग योग्य ठहररनुहुन्छ, र विद्यालयले मूल्याङ्कन नगरेको िा आिश्यक 

60-दर्दनको समय सीमा शभत्र मूल्याङ्कन पूरा गनन असफल भएको कारणले बच्चाले उक्त सेिाहरू पाउनको लागग प्रतीक्षा गनुनपछन  भने, तपाईंको 
बच्चाले नन:शुल्क, उपयुक्त सािनजननक शशक्षा प्राप्त गनन असफल भएको प्रत्येक दर्दनको प्रत्येक समयका लागग क्षनतपूरक शशक्षा सिेाहरू (मेक-अप 

सेिाहरू) का लागग अनुरोध गनुनपछन। यी सेिाहरू तपाईंको बच्चालाई उहााँले विशेष शैक्षक्षक सेिाहरू प्राप्त गनन असफल हुनुभएको समयको लागग 

क्याच अप गनन िा पूनतन गनन मद्र्दत गनन अशभप्रेररत छ। 

मैले मूल्याङ्कन फाराममा सहमघत पेश गरेपघर् र विद्यालयले मूल्याङ्कन आयोर्न गनन सहमत हर्दएपघर् के हुन्र्? 

तलको गचत्रले मूल्याङ्कन आयोजन गननका लागग संिीय तथा राज्य कानून अन्तगनत पालना गनैपन ेप्रक्रियालाई उल्लेि गछन।  

https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2019/08/Resolving-Special-Ed-Disagreements-Rev-Aug-2019.pdf
https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2019/08/Resolving-Special-Ed-Disagreements-Rev-Aug-2019.pdf
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
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• यो मूल्याङ्कन बच्चाको मात ृभाषा िा अन्य सञ्चारको माध्यममा “यो त्यसमा स्पष्ट रूपमा सुसगंत नहुाँर्दासम्म..." व्यिक्स्थत हुनपर्दनछ 

आमाबुिाल ेमूल्याङ्कनको 
लागग सहमघत पत्रमा 
हस्ताक्षर गनुनहुन्र् 

मूल्याङ्कन सुरु भयो* 

"योग्य पेशेिरहरू", जसमा विद्यालयको मनोिैज्ञाननक, बोली सम्बक्न्ध प्याथोलोक्जस्ट, शशक्षक 

िा विशेषज्ञ, बच्चाको बारेमा र्ाटा परीक्षण गनन र जम्मा गनन सुरु गन ेसमािेश हुन सक्छ 

शैक्षक्षक परीक्षण भाषा परीक्षण मोटर परीक्षण क्षमता परीक्षण सामाम्र्क सीपहरू 

सम्बन्धी परीक्षण 

बाहहरी स्रोतहरू शशक्षक आगत अशभभािकको आगत 

मूल्याङ्कन प्रघतिेर्दन (ER) 

सहमनतको 60 दर्दन शभत्रमा, विद्यालयले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको लागग मूल्याङ्कन तथा शसफाररसहरूबाट 

िोजहरू समािेश भएको ER दर्दनैपछन। ER ले तपाईंको बच्चा विशेष शशक्षाको लागग योग्य छ िा छैन भनी 
उल्लेि गनेछ। 

व्यम्क्तगत शशक्षा कायनक्रम (IEP)को बैठक 

तपाईंको बच्चा विशेष शशक्षाको लागग योग्य हुनुहुन्छ भने विद्यालयले ER को 30 दर्दन शभत्र तपाईंको बच्चाको शशक्षाको लागग 

िावषनक योजना भएको IEP शसजनना गनैपछन  ER लाई IEP शसजनना गननको लागग प्रयोग गनन सक्रकन्छ। आमाबुिाहरू यस प्रक्रियाको 
महत्त्िपूणन भाग हो र सुरुिात गनन कुनै विशेष शैक्षक्षक सेिाहरूका लागग सहमनत दर्दनैपछन। तपाईंले केही सेिाहरूमा सहमनत जनाउन 

र अन्यमा नजनाउन सक्नुहुनेछ। सहमनतको 10 दर्दनशभत्रमा IEP कायानन्ियन गररनेछ। 
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मूल्याङ्कन टोलीले मेरो बच्चाले IEP प्राप्त गने िा नगने बारे कसरी घनणनय गर्न? 

मूल्याङ्कन टोलीले र्दईु प्रश्नहरूको जिाफ दर्दनुहुनेछ: 

1. तपाईंको बच्चामा कुनै असक्षमता छ? 

कानूनले विशेष शशक्षा सेिाहरूको लागग बच्चालाई योग्य ठहर्याइएको 13 विशभन्न प्रकारहरूका असक्षमताहरू सूचीबद्ध गराउाँछ।xiii 

असक्षमताको गचक्रकत्सकीय ननर्दान (जस्तै ADHD) ले विशेष शशक्षाको लागग स्िचाशलत रूपमा बच्चालाई योग्य बनाउाँ रै्दन। यदर्द बच्चाको 
अध्ययन समस्या असक्षमताभन्र्दा अन्य केहीके हुन्छ भने बच्चा विशेष शशक्षाको लागग योग्य ठहररनुहुन्न। उर्दाहरणको लागग, बच्चासाँग 

पठन िा गखणतमा सही ननरे्दशन नभएकोले बच्चाले संिषन गनन सक्नुहुन्छ।xiv 

2. उक्त असक्षमताको कारणले, के तपाईंको बच्चालाई विशेष रूपमा डर्जाइन गररएको ननरे्दशन र सम्बक्न्धत सेिाहरू आिश्यक हुन्छ? 

मूल्याङ्कन टोलीले असक्षमताको कारणले तपाईंको बच्चालाई "विशेष रूपमा डर्जाइन गररएको ननरे्दशन" (SDI) (विशशष्ट पाठ्यिमको भाग 

नभएको ननरे्दशन) आिश्यक छ िा छैन भनी विचार गनुनहुनेछ। तपाईंले आफ्नो बच्चाले के शसक्नुपछन  र तपाईंको बच्चालाई के-कस्ता 
पररितननहरूले मद्र्दत गनेछ भन्ने बारे सोच्नुपछन  जुन विशशष्ट पाठ्यिमको भाग होइन। 

यदर्द र्दबुै प्रश्नहरूको जिाफ हो छ भने, त्यसपनछ तपाईंको बच्चा विशेष शशक्षा र IEP को लागग योग्य ठहररनुहुनेछ। 

 

विशेष शशक्षा मूल्याङ्कनहरूबारे महत्त्िपूणन बुँर्दाहरू 

यदर्द तपाईंले आफ्नो बच्चाको लागग मूल्याङ्कन िोज्रै्द हुनुहुन्छ भने त्यहााँ तपाईंलाई थाहा हुनुपने विशभन्न महत्त्िपूणन बुाँर्दाहरू छन:् 

• विद्यालयले तपाईंलाई यसले तपाईंको बच्चालाई मूल्याङ्कनको लागग प्रतीक्षा सूची मा रािेको छ भनी बताउन सक्रै्दन। समयरेिाहरू 

आिश्यकताहरू हुन।् तपाईंले मूल्याङ्कनको अनुरोध गर्दान, विद्यालयसाँग र्दईुिटा विकल्पहरू हुन्छन:् 1) तपाईंलाई मूल्याङ्कनको लागग 

सहमती हस्ताक्षर गनन PTE-सहमती फाराम दर्दन; िा 2) तपाईंलाई मूल्याङ्कन क्रकन आिश्यक छैन भन्ने बारे शलखित सूचना दर्दन।xv 

तपाईंले समयरेिाहरू विस्तार गननमा सहमत हुन सक्नुहुन्छ। 
• मूल्याङ्कन ननःशुल्क छ। तपाईंलाई मूल्याङ्कनको कुनै पनन भागको लागग भुक्तानी गननलाई सोध्न सक्रकाँ रै्दन।xvi 

• मूल्याङ्कन तपाईंको बच्चाको मात ृभाषा िा सबभैन्र्दा शुद्ध ननतजाहरू दर्दने भाषामा गररनुपर्दनछ। मूल्याङ्कनमा तपाईंको बच्चाको 
सांस्कृनतक पषृ्ठभूशमलाई पनन विचार गनुनपछन  जसकारण परीक्षण जातीय िा सांस्कृनतक रूपमा पक्षपातपूणन हुनेछैन।xvii 

• कुनै परीक्षणले बच्चामा अक्षमता छ िा विशेष शशक्षाको आिश्यक छ िा छैन भनी ननधानरण गनन सक्रै्दन।xviii 

 

यहर्द मेरो बच्चा प्रारम्म्भक मूल्याङ्कन पूरा हुनुअघि नै अको डर्म्स्िक्टमा सनुनहुन्र् भने के हुन्र्? 

समान समयरेिा अझैपनन लाग ूहुन्छ। यदर्द बच्चा प्रारक्म्भक मूल्याङ्कन पूरा हुनुअनि नै नयााँ स्कूल डर्क्स्िक्टमा सनुनहुन्छ भने विद्यालयसाँग 

मूल्याङ्कन समाप्त गनन 60 पात्रो दर्दन भन्र्दा बढी नहुनसक्छ।xix यद्यवप, यदर्द तपाईं सहमत हुनुहुन्छ र विद्यालयले यो द्रतु रूपमा पूरा हुन कायन 
गरररहेको छ भने विद्यालयले थप समय पाउन सक्छ।xx नयााँ र पुराना विद्यालयहरूमा सम्भावित भएसम्म बच्चालाई मूल्याङ्कन गनन परीक्षण 

समन्िय गनुनपछन।xxi तपाईंको बच्चाको रेकर्नहरूलाई द्रतु रूपमा विद्यालयहरू बीचमा साझा गररएको हुनुपछन। केही अिस्थाहरूमा, नयााँ 
विद्यालयले आफ्नै पेशेिरहरूको टोली प्रयोग गरेर केही परीक्षणहरू र्दोहोर्याउन थप समयको अनुरोध गनन सक्छ। विद्यालयले मूल्याङ्कन पूरा 
गन ेकायनमा समाक्प्त शमनत विस्ततृ गननमा तपाईंको सहमनत प्राप्त गनुनपछन।  
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पुनमूनल्याङ्कन 

मेरो बच्चासँग IEP भइसकेपघर्, मेरो बच्चालाई कहहले पुनमूनल्याङ्कन गनुनपर्न? 

विशेष शशक्षा प्राप्त गन ेप्रत्येक बच्चालाई विद्यालय र आमाबुिा पुनमूनल्याङ्कनको आिश्यक छैन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तपाईं आफ्नो बच्चाको तीन िषे पुनमूनल्याङ्कन (''अगधत्याग'') पार गनन सहमनत जनाउनुपूिन ध्यानपूिनक सोच्नुहोस।् तीन िषन भनेको बच्चाको 
क्जिनको लामो समय हो। बच्चाको असक्षमता पररितनन नभएतापनन, उहााँको आिश्यकता, क्षमता, कमजोरीहरू र व्यिहार पररितनन हुन सक्छन।् 
बच्चाको IEP लाई थप हालका जानकारी प्रयोग गरेर संशोगधत गररएको हुनुपनेछ भनी केही पररितननहरू रे्दिा पछनन।् 

बच्चाले ग्रेजुएशन िा उमेरको कारणले गर्दान विशेष शशक्षाको लागग अब उपरान्त योग्य हुनुहुरै्दन भने विद्यालयले पनन बच्चालाई पुनमूनल्याङ्कन 

गरै्दन।xxii पेक्न्सलभाननयामा, विद्याथी सत्र 21 भएको विद्यालय सत्रसम्म विद्याथीहरूले विशेष शशक्षा प्राप्त गनन जारी राख्न सक्नुहुन्छ।xxiii उक्त 

विन्र्दमुा, यसको सट्टामा विद्यालय डर्क्स्िक्टले विद्याथीलाई शैक्षक्षक उपलक्ब्ध र प्रकायानत्मक कायनसम्पार्दनको शलखित सारांश दर्दनुपछन  साथ 

साथै बच्चाले कसरी आफ्ना पोस्ट-सेकेण्र्रीका लक्ष्यहरू कसरी पूरा गछनन भनी शसफाररशहरू गनुनपछन।xxiv 

यदर्द तपाईंको बच्चाले महाविद्यालयमा िा प्राविगधक/व्यािसानयक कायनिममा प्रविष्ट गन ेयोजना बनाउनुहुन्छ भने, हालैको मूल्याङ्कनले "िण्र् 

504 आिास योजना" सूगचत गननमा मद्र्दत गनेछ जसले तपाईंको बच्चालाई पोस्टसेकेण्र्री कायनिमहरूमा आिश्यकता हुन सक्न ेआिास र 

सेिाहरूको संकेत गछन  (उर्दाहरण, परीक्षणहरूका लागग विस्ततृ समय)। IEP र विशेष शशक्षा सेिाहरूमा तपाईंको बच्चाको अगधकार यी 
कायनिमहरूमा लाग ूहुाँरै्दन। 

  

भनी शलखितमा सहमत नहुाँर्दासम्म प्रत्येक 3 

िषन पुनमूनल्याङ्कन गररनुपछन  
कुनै पुनमूनल्याङ्कन छैन 

बच्चामा बौद्गधक अक्षमता छ 
पुनमूनल्याङ्कन कम्तीमा प्रत्येक 2 िषन मा 

हुनुपछन  

विद्यालयले बच्चामा अबरे्दखि कुनै अक्षमता 
नहुनसक्छ भन्ने विश्िास गछन  

बच्चाको IEP हटाउनु अनि पुनमूनल्याङ्कन 

हुनुपछन  

आमाबुिाल ेप्रगनतको कमी िा पररिनतनत 

आिश्यकताहरूको आधारमा पुनमूनल्याङ्कनको 
अनुरोध गनुनहुन्छ 

पुनमूनल्याङ्कन तीन िषे पुनमूनल्याङ्कन अनि 

हुन्छ तर प्रनत िषन एकपटक भन्र्दा बदढ हुरै्दन 
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पुनमूनल्याङ्कनमा के र कसरी घनणनय गनुनपर्न? 

त्यहााँ पुनमूनल्याङ्कनको लागग धेरै उद्रे्दश्यहरू छन:् 

 

 IEP टोलीद्िारा पुनमूनल्याङ्कन प्रक्रिया बच्चाबारे जानकारीको समीक्षामा सुरु हुन्छ। यसमा PSSA अंक, ररपोटन कार्न र प्रगनत ननरीक्षण ररपोटनहरू 

समािेश हुन सक्छ। टोलीले पुनमूनल्याङ्कनको लागग परीक्षण, अन्तिानतान र कायन नमूनाहरू सदहतका कुन थप जानकारीको आिश्यकता पछन  भनी 
ननणनय गनुनपछन।xxv तपाईंले आफ्नो बच्चामा नयााँ अक्षमता हुन सक्छ िा सक्रै्दन, प्रगनत गरररहनुभएको छ िा 14 िा सो भन्र्दा बढी उमेरका 
बालबाशलकाको लागग पारगमन योजना सूगचत गने सम्बन्धमा सरोकारहरू भएमा विशेष परीक्षणको अनुरोध पनन गनन सक्नुहुन्छ।xxvi यो 
जानकारी सङ्कलन गररसकेपनछ, टोलीले पुनमूनल्याङ्कन ररपोटन उत्पन्न गनेछ। 

पेक्न्सलभाननया शशक्षा विभागबाट नमूना व्याख्या गररएको पुनमूनल्याङ्कन ररपोटनको लागग यहााँ क्क्लक गनुनहोस।् 

 

यहर्द विद्यालयले मेरो बच्चाको मूल्याङ्कन गनन अस्िीकार गर्न  िा हामओ मूल्याङ्कनबारे असहमघत र्नाउँर्ौं भने के हुन्र्? 

विद्यालयले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको परीक्षण नगन ेिा तपाईंको बच्चा विशेष शशक्षाको लागग योग्य ठहररनुहुन्छ िा हुन्न भनेबारे ननणनयलाई 

स्पष्ट पाने NOREP, शलखित सूचना दर्दनुपछन।xxvii यदर्द तपाईं विद्यालयको परीक्षण र मुल्ङ्कन प्रनत असहमनत जनाउनु हुन्छ भने, तपाईंले 
“स्ितन्त्र शैक्षक्षक मुल्याङ्कन" िा आइईई अनुरोध गनन सक्नुहुन्छ।xxviiiयो विद्यालयद्िारा ननयोक्जत नगररएको प्रमाखणत विद्यालय 

मनोविज्ञाननक जस्तो योग्यता प्राप्त परीक्षकद्िारा सञ्चाशलत मूल्याङ्कन हो। विद्यालय डर्क्स्िक्टलाई IEE को भुक्तान गनन आिश्यक नहुाँर्दा, 
धेरै डर्क्स्िक्टहरूले बच्चाले आफूलाई आिश्यक परेको र वििार्दलाई समाधान गननको लागग सेिाहरू प्राप्त गछन  भनन सुननक्श्चत गनन यस्तो गछनन।् 

तपाईंले विशभन्न फरक-फरक तररकामा विद्यालयको ननणनयलाई चुनौती पनन गनन सक्नुहुन्छ: मध्यस्थताको लागग सोधेर, विशेष शशक्षा 
अपीलहरूको ब्यूरोमा उजुरी र्दायर गरेर िा विशेष शशक्षा सुनुिाईको अनुरोध गरेर। तपाईंले यी चरणहरू बारे थप यहााँ जान्न सक्नुहुन्छ । 

  

ककन पुनमूनल्याङ्कन 

गने? 
यहर्द बच्चालाई अझैपघन 

IEP को आिश्यकता पर्न  
भने हेनन 

यहर्द बच्चाले प्रगघत गरररहेको 
र् भने घनणनय गनन 

यहर्द IEP पररितननहरूको 
आिश्यकता पर्न  भने हेनन 

बच्चाको हालको 
आिश्यकताहरू र्ान्न 

नयाँ अक्षमता विचार गनन 

https://www.pattan.net/Forms/Reevaluation-Report
https://www.elc-pa.org/wp-content/uploads/2019/08/Resolving-Special-Ed-Disagreements-Rev-Aug-2019.pdf
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यदर्द विद्यालयले मूल्याङ्कन िा पुनमूनल्याङ्कन सञ्चालन गननका समयरेिा जस्ता स्पष्ट कानूनी ननयम उल्लङ्िन गरेमा, तपाईंले 
पेक्न्सलभाननया शशक्षा विभाग विशेष शशक्षा ब्यूरो (BSE) साँग उजुरी र्दायर गनन सक्नुहुन्छ।xxix उजुरी कसरी र्दायर गन ेभन्ने बारे थप जानकारीका 
लागग यहााँ क्क्लक गनुनहोस।् 

यदर्द तपाईंको बच्चा विशेष शशक्षा सेिाहरूका लागग योग्य ठहररनुहुन्छ र विद्यालयले आिश्यक समयशभत्रमा मूल्याङ्कन नगरेको िा बच्चा योग्य 

गथएन भनी ननधानररत नगरेको कारणले गर्दान बच्चाले उक्त सेिाहरू पाउनको लागग प्रतीक्षा गनुनपछन  भने, तपाईंले बच्चालाई सेिाहरूमा बक्न्चत 

गररएको समय क्याच अप गननमा आफ्नो बच्चाको मद्र्दत गननको लागग क्षनतपूरक शशक्षा (मेक-अप सेिाहरू)को लागग सोध्नुपछन। 

 

शैक्षक्षक काननू केन्र-PA (ELC) पमे्न्सल्भघनयाका सबै बालबाशलकासगँ गुणस्तरीय सािनर्घनक शशक्षामा पहँुच र् भनी सुघनम्श्चत गनन समवपनत गने, 
कफलार्ेम्ल्फया (Philadelphia) र वपट्सबगनमा (Pittsburgh) कायानलयहरू भएका एउटा गैर-नाफामूलक, कानूनी िकालतको संस्था हो। कानूनी
प्रनतननगधत्ि, प्रभािपानेअशभयोग, प्रशशक्षणहरूरनीनतप्रनतननगधमाफन त, ELC लेगररबीमाबस्नेबालबाशलका, रङभएकोबालबाशलका, फोस्टरस्याहार
रजुभेनाइलन्यायप्रणालीहरूकाबालबाशलका, अङ्गे्रजीअध्ययनकतानहरू, LGBTQ विद्याथीहरूरिरबारविहीनताअनभुिगनेबालबाशलकासदहतकम
सेिाप्राप्तगरेकाबालबाशलकाकोअगधकारहरूलाईबढाउाँर्दछ।  
 

ELC कोप्रकाशनहरूलेकानूनकोसाधारणकथनउपलब्धगराउाँछ।यद्यवप, प्रत्येकअिस्थाफरकहुन्छ।यदर्दप्रश्नहरूविशेषअिस्थामाकसरीलागू
हुन्छभन्नेबारेरहन्छन्भने, जानकारीरसुझािकोलागगELC कोहेल्पलाइनमासम्पकन गनुनहोस्― www.elc-pa.org/contactमाजानहुोस्िा215-

238-6970 (क्रफलार्ेक्ल्फया) or 412-258-2120 (वपट्सबगन) माफोनगनुनहोस्― िातपाईंकोरोजाइकोअकोप्रनतननगधलाईसम्पकन गनुनहोस।् 
  

http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://odr-pa.org/parents/state-complaint-process/
http://www.elc-pa.org/contact
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i   22 Pa. Code § 14.123(c) 
ii  34 C.F.R. § 300.300(a)(1)(i) 
iii  22 Pa. Code 14.123(c) 
iv  34 C.F.R. § 300.111; 22 Pa. Code § 14.121 
v   34 CFR § 300.322 
vi  34 C.F.R. § 300.300(a)(1)(iii) 
vii  34 C.F.R. § 300.300(a)(1)(i) 
viii  34 C.F.R. § 300.300(a)(3)(i) 
ix   34 C.F.R. § 300.300(a)(2)(iii) 
x   34 C.F.R. § 300.300(b)(4)(ii) 
xi  34 C.F.R. § 300.503(b) 
xii  34 C.F.R. § 300.153 
xiii  34 C.F.R. § 300.8 
xiv  34 C.F.R. § 300.306(b)(1) 
xv  22 Pa. Code § 14.123(c) 
xvi  34 C.F.R. § 300.17 
xvii  34 C.F.R. § 300.304(c)(1)(i) 
xviii  34 C.F.R. § 300.304(b)(2) 
xix  34 C.F.R. § 300.301(d)(2) 
xx  34 C.F.R. § 300.301(e) 
xxi  34 C.F.R. § 300.323(g)(2) 
xxii  34 C.F.R. § 300.305(e)(2) 
xxiii  22 Pa. Code § 12.1(a) 
xxiv  34 C.F.R. § 300.305(e)(3) 
xxv  34 C.F.R. § 300.305(a)(2) 
xxvi  34 CFR § 300.43 
xxvii  34 C.F.R. § 300.503(b) 
xxviii 34 CFR § 300.502 
xxix 34 C.F.R. § 300.153 
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प्रारम्म्भक विशेष शशक्षा मूल्याङ्कनको अनुरोध गररएको पत्र 

  (तपाईंको नाम) 

  (ठेगाना) 
  (फोन नम्बर) (िैकक्ल्पक) 

  (इमेल) (िैकक्ल्पक) 

 

 

 

 

शमनत:   

विषय: विशेष शशक्षा मूल्याङ्कनको अनुरोध 

आर्दरणीय प्रधानाध्यापक ____________________________, 

 

म _________________________________ को अशभभािक हो, जसको जन्मशमनत _______________ हो। 

मेरो बच्चाले विद्यालयमा राम्रो गरररहेको छैन र म यसद्िारा मेरो बच्चालाई विशेष शशक्षा सेिाहरू आिश्यक पछन  िा परै्दन, यदर्द पछन  भने, कुन-कुन 

सेिाहरू आिश्यक हुन्छन ्भनी ननधानरण गनन बोध सम्बन्धी मूल्याङ्कनको अनुरोध गरै्दछु। 

म कुन परीक्षणको आिश्यकता पछन  र मेरो बच्चाको बारेमा कुन जानकारी संकलन गनुनपछन  भनी ननणनय गनन विद्यालय कमनचारीमा सहभागगता 
जनाउ चाहन्छु। म परीक्षण (कुनै पनन भएमा) कदहले समाप्त हुनेछ र कुनै पनन बैठक अनुसूगचत गररनेछ जसकारण म उपक्स्थत हुन सक्छु भन्ने 

कुरा पनन जान्न चाहन्छु। 

मद्िारा सहमनत फाराममा हस्ताक्षर गररएको कुरा मूल्याङ्कन गनन विद्यालय डर्क्स्िक्टको अनुमनत रसीर्दको 60 पात्रो हर्दन शभत्रमा (गमीको 
मदहना समािेश नगरर) मूल्याङ्कन पूरा गनुनपछन  र मलाई शलखित ररपोटन दर्दइनुपनेछ भन्ने कुरा म बुझ्र्दछु। म ननम्नमध्य (एउटा जााँच गनन) 
चाहन्छु: 

 विद्यालयले मेरो लागग सम्भि भएसम्म नछटो तर बढीमा 10 दर्दन शभत्रमा हस्ताक्षर गन ेमूल्याङ्कन-सहमनत फाराम समाप्त गने 
अनुमनत दर्दन्छ, जसकारण हामीले प्रक्रिया सुरु गनन सक्छौं। 

 तुरून्तै विद्यालयमा आएर फाराममा हस्ताक्षर गनन। 
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यदर्द तपाईंसाँग यो अनुरोधमा कुनै पनन प्रश्न िा समस्या छ भने, कृपया मलाई ननम्न नम्बर(हरू) ___________________________ मा िा 
______________________ मा इमेल गरेर सम्पकन  गनुनहोस।् धन्यिार्द। 

 

भिर्दीय, 

 

तपाईंको नाम ____________________________ 

 

बोधाथनः विशेष शशक्षा ननरे्दशक (Director of Special Education) 

 

तपाईंका रेकर्नहरूका लागग यस पत्रको एउटा प्रनत राखु्नहोस।् हामी तपाईंले प्रधानाध्यापकलाई यो पत्र इमेल िा हातमा रे्शलभर गनन र यसको लागग 

कसैले हस्ताक्षर गछन  िा तपाईंले यसलाई प्रमाखणत पत्राचार, क्रफतान रशसर्द अनुरोधद्िारा पठाउनुहुन्छ भनी सुननक्श्चत गनुनहोस ्भन्ने कुरा शसफाररस 

गछौ। तपाईंले आफ्नो डर्क्स्िक्ट िा चाटनर स्कूलको विशेष शशक्षा ननरे्दशकलाई यसको प्रनतशलवप पनन पठाउनुपछन। 
 


