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પિરચય 1  

પિરવાર સહાય સવાઓે  2  

પિરવારો માટે અિધક સહાયક ોતો 3  

ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકોની ઓળખ  

ાથિમક ભલામણ 4   

આકારણી માટનીે  જ િરયાતનો િનણયર્  5  

આકારણીઓ 5  

પથ રણૃ  6  

ાથિમક પથ રણૃ  6  

ાથિમક પથ રણનીૃ  સમાિપ્ત માટનીે  સમયમયાદાર્  7  

પનઃમ યાકનુ ૂ ં  7  

સવાઓનીે  સમાિપ્ત 8  

િશશઓુ અને ચાલતા િશખતા બાળકો કાય મમાથીર્ ં  સ મણં  8 

યિક્તગત િશક્ષણ કાય મર્   

(IEP) િ યા  

IEP ટીમ મીટીંગો 9  

મીટીંગોમા ંમાતાિપતાની ભાગીદારી 9  

IEP ટીમ 10  

IEP ટીમ હાજરી 11  

IEP સાિહત્ય 11  

સ મણં  સવાઓે  13  

કામગીરીનો સાર 13   

ખાસ િશક્ષણ સવાઓે  માટે સમિતં  આપવી 13   

ખાસ િશક્ષણ સવાઓે  માટે સમિતં  ર  કરવી 14   

IEP િવકાસ, સમીક્ષા, અને સધારોુ  14   
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સધારાઓુ  15  

િનયિક્તુ  16  

IEP અમલીકરણ 16  

અન્ય જાહરે એજન્સીમા ંબદલી થતા બાળકો 16  

યએશને ુ  આવ યકતાઓ 17  

િવ તતૃ શાળા વષર્ સવાઓે  (ESY) 17

 

પિરચય:  

 

તમારા બાળકની ખાસ જ િરયાતો પણૂર્ કરવા માટે તમારા બાળકના હ ો, તમારા હ ો અને 
જવાબદારીઓ, અને કલનીુ  જવાબદારીઓ સારી રીત ેસમજવા માટે તમને સહાયક, 
મરીલન્ડમાે ે  ંમ યાકનૂ ં , લાયકાત અને યિક્તગત િશક્ષણ કાય મનીર્  (IEP) િ યાને 
સમજાવતી આ માગદિશકાર્  મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે  (MSDE) ારા 
િવકસાવવામા ંઆવલે છે. આ માગદશનમાર્ ર્  ંબાળક ઓળખ, મ યાકનૂ ં , લાયકાત િનણયર્ , અને 
યિક્તગત િશક્ષણ કાય મર્  (IEP) િ યાઓના વણનનોર્  સમાવશે  થાય છે. 

 

સશોધનં  દશાવર્  ેછે કે યારે પિરવારો તમનાે  બાળકોના િવકાસ અને િશક્ષણમા ંસામલે હોય છે 
ત્યારે કલમાુ  ંબાળકો વધ ુસફળ થાય છે.  બાળક ખોડખાપણં  ધરાવ ેછે, ત્યારે માતાિપતાની 
સામલેગીરી બૂ મહત્વની િનવડી શકે છે. ઘણીવાર, બાળકોની મજબતીૂ  િવશનીે  માિહતી માટે 

અને ખોડખાપણં  તમનાે  બાળકના િવકાસ અને િશખવાની ક્ષમતા પર કવીે  રીત ે ભાવ પાડ ેછે 
તે અંગે, માતાિપતા એક મા  અથવા ઠે  ોત હોય છે. પોતાના બાળકોના િશક્ષણમા ં
માતાિપતા એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. બાળકન ે પયાપ્તર્  શૈક્ષિણક સવાઓે  પરીૂ  પાડવા માટે 

માતાિપતા અને કલુ  યિક્તઓ સાથ ેકાયર્ કરે તવીે  કાયદાની જોગવાઇ છે. ખોડખાપણં  

ધરાવતા બાળકના માતાિપતા હોવાથી, યારે તમને આવ યકતા જણાય ત્યારે ો પછવાૂ  

જોઇએ અને સહાય માટે િવનતીં  કરવી જોઇએ. 
 

MSDE ની ખાસ િશક્ષણ/ વહલીે  દરિમયાનગીરી સવાઓનોે  િવભાગ થાિનક પિરવાર 

સચાલકોનાં  એક ી-ભાગીય નટવકને ંર્  ુસચાલનં  કરે છે  તમનાે  બાળકો માટે ખાસ િશક્ષણ અને 

વહલીે  દરિમયાનગીરી મળવવાે  માટનીે  િ યામા ંતમનોે  ભાગ ભજવવામા ંખોડખાપણં  
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જન્મથી 21 સધીનાુ  બાળકોના માતાિપતાને સહાય કરે છે. મરીલન્ડમાે ે  ંદરકે  અિધકારકે્ષ , 
નીચનાે  દરકે  વય સમહોનાૂ  ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકો માટે એક પિરવાર સહાય સવાઓે  

સચાલકં  ધરાવે છઃે  
 

• જન્મથી 3 વષર્ – પિરવાર સહાય નટવકે ર્  

• 3 થી 5 વષર્ - શાળાપવૂ ભાગીદારો 

• 5 થી 21 વષર્ – સફળતા માટે ભાગીદારો 
 

આ સચાલકોં  વહલીે  દરિમયાનગીરી અને ખાસ િશક્ષણ સવાઓનીે  ચચાર્ કરવા, પિરવારોમા ં
નવા ંજોડાણોને ઉ જને  આપવા, ોતો પરાૂ  ંપાડવા અને લાય રીને ં ુસચાલનં  કરવા, 
માતાિપતા તાલીમ સ ો અને સહાય સમહોૂ ન ુ ંઆયોજન કરવા અને ોના જવાબ આપવા 
માટે ઉપલબ્ધ છે. અનૌપચાિરક સિવધાુ  અથવા ખોડખાપણં  ધરાવતા યિક્તઓ માટે િશક્ષણ 

સધારાુ  િનયમ 2004 (IDEA) ારા ન ી કરવામા ંઆવલે ઔપચાિરક િનરાકરણ િ યાઓ 

િવશે માિહતી પરીૂ  પાડી, તઓે કલુ  િસ ટમ સાથનીે  સમ યાઓના િનરાકરણમા ંમાતાિપતાને 
પણ સહાય કરે છે.   

પછીના પ ઠૃ  પર તમારા અિધકારક્ષ માે  ંપિરવાર સહાયક સવાે  સચાલકોનીં  સિચૂ  છે. 
ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકોના લાભાથ અમારા તમામ સચાલકોં  તમારી સાથ ેકાયર્ કરવા માટે 
આતરુ છે. 

પિરવાર સહાય સવાઓે   

ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકોના પિરવારો માટઃે  

થાિનક પિરવાર સહાયક સવાે  સચાલકોનીં  સિચૂ  

અિધકારક્ષે  પિરવાર સહાય  

નટવકે ર્  વય જન્મ થી 3  

કલુ  પવૂ ભાગીદારો વય 3 થી 
5 

સફળતા માટે 

ભાગીદારો વય 3 થી 
21  

એલગનીે  કાઉન્ટી 301-689-2407 301-689-2407 301-689-2407 

એન અરન્ડલુ ે  કાઉન્ટી 410-222-6911 410-222-3805 410-222-3805 

બા ટીમોર સીટી 410-396-1666 410-396-8995 410-396-8995 
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બા ટીમોર કાઉન્ટી 410-887-2169 410-887-5443 410-887-5443 

કલવટે ર્  કાઉન્ટી 410-535-7387 410-535-7387 410-535-7387 

કરોલીને  કાઉન્ટી 410-479-4204 410-479-4204 410-479-4204 

કરોલે  કાઉન્ટી 410-876-4437 410-751-3955 410-751-3955 

સસીલે  કાઉન્ટી 410-996-5637 410-996-5637 410-996-5637 

ચા સર્ કાઉન્ટી 301-934-7456 301-934-7456 301-934-7456 

ડોસ ટર કાઉન્ટી 410-221-0837 410-221-0837 410-221-0837 

ડરીકે  કાઉન્ટી 301-600-1617 301-600-1617 240-236-8430 

ગરટે ે  કાઉન્ટી 301-334-8119 301-334-8119 301-334-8935 

હારફોડર્ કાઉન્ટી 410-638-3823 410-638-3823 410-273-5579 

હાવાડર્ કાઉન્ટી 410-313-7161 410-313-7161 410-313-7161 

કન્ટે  કાઉન્ટી 410-778-5708 410-778-5708 410-778-5708 

મોન્ટગોમરીે  કાઉન્ટી 240-777-4809 240-777-4809 301-279-3100 

િ ન્સ યોજ સ 

કાઉન્ટી 

301-883-7428 301-883-7428 301-431-5675 

ક્વીન એન્સ કાઉન્ટી 410-827-4629, ext. 149 410-827-4629 410-758-3693 

સોમરસટરે  કાઉન્ટી 410-651-9413 410-651-9413 410-651-9413 

સટ મરીઝે  કાઉન્ટી 301-475-4393 301-475-4393 301-863-4069 

ટા બોટ કાઉન્ટી 410-820-7468 410-820-7468 410-820-7468 

વોશીંગ્ટન કાઉન્ટી 301-766-8221 301-766-8221 301-766-8221 

િવકોિમકો કાઉન્ટી 410-677-5250 410-677-5250 410-677-5250 

વોસ ટર કાઉન્ટી 410-632-5234 410-632-5234 410-632-5234 

રા ય યાપી પિરવાર સહાય સવાે  સચાલકોં  

મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે  ફમીલીે  સપોટર્  સિવસીસ 

(મરીલન્ડે ે  િમલીટરી પિરવારો અને અટકાયત કરલે  અને સમિપત 

યવાઓનાુ  પિરવારો માટે સહાય સિહત) 

1-800-535-0182 

મરીલન્ડે ે  કલ ફોરુ  ધ બ્લાઈન્ડ 
1-800-400-4519 ext. 

489 

મરીલન્ડે ે  કલ ફોરુ  ધ ડફે 
410-480-4597 

સપણં ૂ ર્ સિચૂ  વબે પર ઉપલબ્ધ છઃે  www.mdecgateway.org 
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અિધક સહાયક ોતો 
ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકોના પિરવારો માટઃે  

• મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે   

http://marylandpublicschools.org/msde  

આકારણીઓ સિહત મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે  અને મરીલન્ડે ે  પબ્લીક ક સુ , 

અને મરીલન્ડે ે  વોલન્ટરી ટટે  કરી લમનાુ  અિભગમો િવશે માિહતી.  

 

•    મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે   

ખાસ િશક્ષણ/વહલીે  દરિમયાનગીરી સવાઓનોે  િવભાગ  

http://marylandpublicschools.org/msde/divisions/earlyinterv/  

વલીનતાના ોતો, મરીલન્ડે ે  પિરવારો સાથ ેIEP નુ ંઘડતર, રા ય તરે IEP વ પ અને તર, 

સમ યા િનવારણ પર ોતો, અને વધ.ુ 
 

• મરીલન્ડે ે  અલ  ચાઇ ડહડુ ગટવે ે  

http://ww.mdecgateway.org  

જન્મથી પાચં વષનીર્  વય સધીુ  ખોડખાપણં  સાથનાે  યવાનુ  બાળકોના પિરવારો અને 
સહાયકતાઓર્  માટે ઓનલાઇન ોત. 

 

• િ યા સલગ્નં  સરક્ષણં  

આ માગદશનનોર્ ર્  હતે ુ િ યા સલગ્નં  સરક્ષણ દ તાવજનં ે ે, અથવા કોઇ આવ યક જાહરાત ે
બદલવાનો નથી, અને રા યના ખાસ િશક્ષણ િનયમોનોની અવજમાે  ંનથી. તમારા કાનનીુ  

હ ોને િવ તતૃ રીતે સમજવામા ંસહાય માટે, િ યામા ંચો સ સમયે શાળાઓ િ યા 
સલગ્નં  સરક્ષણં  દ તાવજે  નુ ંિશષકર્  – પરન્ટલે  રાઇટ્સ – ોસીજરલ સફગાડસે ર્  નોટીસ છે, 

ત ે માતાિપતાને આપશે. પરન્ટલે  રાઇટ્સ – ોસીજરલ સફગાડસે ર્  નોટીસની ઇલક્ ીકે  નકલ 

આ થળથીે  ઉપલબ્ધ થશઃે 
www.marylandpublicschools.org/MSDE/divisions/earlyinterv/Special_Ed_Info.htm. 
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• કોડ ઓફ મરીલન્ડે ે  રગ્યલશને ેુ  (COMAR) 

કોડ ઓફ મરીલન્ડે ે  રગ્યલશન્સે ેુ  િવશે માિહતી રા ય િવભાગના રા ય દ તાવજનીે  આ 

વબસાઇટે  પર ઉપલબ્ધ છઃે  http://www.dsd.state.md.us/comar/. 

 

• ય.ુએસ. િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે   

યનાઇટડુ ે  ટટ્સે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે  ખોડખાપણં  સાથનાે  યિક્તના િશક્ષણ સલગ્નં  

ોતો પરાૂ  ંપાડ ેછઃે  http://idea.ed.gov/.

 

 

ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકોની ઓળખઃ  

 
બાળક ઓળખ થાિનક શાળા યવ થા અને જાહરે સ થાઓં  ારા ઉપયોગમા ંલવાતીે  સતત 
ચાલ ુરહતીે  િ યા છે,  ણથી 21 વષનાર્  બાળકો, ઓને ખોડખાપણં  સાથનાે  િવ ાથ  તરીકે 

ખાસ િશક્ષણ સવાઓનીે  આવ યકતા હોય તમને ે ઓળખે છે. મરીલન્ડે ે  રા યમા ંરહતાે  તમામ 

ખોડખાપણં  સાથનાે  બાળકો, ખાનગી શાળાઓના ખોડખાપણં  સાથનાે  બાળકો સિહત, તમનીે  

ખોડખાપણનીં  તી તાને ધ્યાન ેન લઇને, પર નીિત અને િ યાઓ લાગ ુકરે છે અને ઓને 

ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતા હોય, તમનીે  શોધ, ઓળખ, અને મ યાકનૂ ં  

કરવામા ંઆવે છે, અને યવહારીક પ િતનો ઉપયોગ કરીન ે હાલમા ં ા બાળકો ખાસ િશક્ષણ 

અને સલગ્નં  સવાઓે  મળવે ે છે તે ન ી કરે છે. તમાે  ંઆ બાબતોનો સમાવશે  થાય છઃે   

• થાિનક શાળા યવ થાના અિધકારક્ષ નીે  ખાનગી એલીમન્ટરીે  શાળાઓ, ખાનગી 
માધ્યિમક શાળાઓ, અન ેચાટરર્  શાળાઓમા ંભણતા બાળકો; 

• અિતશય થળાતરં  કરતા બાળકો; વાસી બાળકો; 
• ઘરિવહોણા બાળકો; 
• રા યના વોડસર્ ; અન ે

• એવા બાળકો કે  ડે  પાસ કરીને આગળના ડમાે  ં વશે કરતા હોય તો પણ ખોડખાપણં  
ધરાવતા િવ ાથ  હોવાની શકાં  હોય.  

 

ાથિમક ભલામણઃ  

માતાિપતા અથવા શાળાની યિક્ત બાળકોના ીન્સીપાલ અથવા થાિનક ખાસ િશક્ષણ 
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સચાલકનં ે કોઇપણ સમયે બાળકના મ યાકનૂ ં  માટે લિખતમાે  ંિવનતીં  કરી શકે છે. તમારી 
લિખતે  અરજી ભલામણની ન ધ કરે છે અને ભલામણ સમય મયાદાર્  શ  થશે. ભલામણના ોત 

ારા  કારણોસર મ યાકનનીૂ ં  ભલામણ કરવામા ંઆવી છે અને કોઇ યત્નો  મ ાઓનૂ ે 
સબોધવાં  માટે કરવામા ંઆ યા ંહોય તનીે  પ ટતા કરવી ફરિજયાત છે.    

 

જો જાહરે સ થાં  ન ી કરે કે આકારણીઓની આવ યકતા છે, તો તમારા બાળકને ખાસ િશક્ષણ 

અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતા છે તનોે  િનણયર્  કરવા માટે તઓે તમારા બાળક સધીનીુ  
પહ ચ માટે તરતુ ં  જ તમારી સમિતં  માટે અરજી કરશે. તમારી લિખતે  સમિતં  િવના જાહરે 

એજન્સી તમારા બાળકના યિક્તગત આકારણીઓનુ ંસચાલનં  કરી શકતી નથી. તમામ અન્ય 

બાળકોના માતાિપતાની સમિતનીં  આવ યકતા ન હોય તવાે  તમામ અન્ય બાળકોને આપવામા ં
આવતી તપાસો  તમારા બાળકને આપવામા ંઅથવા હયાત માિહતીની સમીક્ષા કરતા પહલાે  ં

જાહરે એજન્સીને તમારી સમિતનીં  આવ યકતા નથી. જો જાહરે સ થાં  માને કે તમારા બાળકને 

ખોડખાપણં  છે ના માટે ખાસ િશક્ષણની જોગવાઇની આવ યકતા છે અને તમે માિહતી દ 

લિખતે  સમિતં  આપવાની ના પાડો છો, તો જાહરે એજન્સી તમને મધ્ય થી અથવા સનાવણીુ  

િ યામા ંભાગ લવાે  માટે િવનતીં  કરશે. જો બાળકોના માતાિપતા અથવા IEP ટીમ પાર પરીક 

લિખતે  કરાર ારા સમય મયાદાર્  િવ તતૃ ન કરે, તો જાહરે એજન્સી કોડ ઓફ મરીલન્ડે ે  

રગ્યલશન્સમાે ે ંુ  (COMAR) વણાવાયલર્ ે  સમય મયાદાઓનર્ ુ ંપાલન કરશે. 
 

 

આકારણી માટનીે  જ િરયાતનો ન ી કરવી: 
આવ યકતા અનસારુ   આકારણી િ યાઓનુ ંસચાલનં  કરવામા ંઆવે છે તનીે  અને જાહરે 

એજન્સી ારા કોઇ આકારણી િ યા ભલામણ કરવામા ંઆવી હોય અથવા સચાલનં  માટે ના 
પાડવામા ંઆવી હોય તનીે  લિખતે  નોટીસ માતાિપતાને મળે છે તનીે  જાહરે એજન્સી ખાતરી 
કરશે. જો જાહરે સ થાં  િનણયર્  કરશે કે કોઇ અિધક માિહતીની આવ યકતા નથી અથવા તમારા 
બાળકને ખોડખાપણં  અથવા િવકાસલક્ષી િવલબં ધરાવતા બાળક તરીકે શકાં  ન કરે, તો જાહરે 

સ થાનં  ેતમારા બાળકના મ યાકનનાૂ ં  તમનાે  ઇન્કારની લિખતે  નોટીસ તમને આપવાની રહશેે. 
જો તમે િનણયર્  સાથે અસમતં  હો, તો તમે ઓિફસ ઓફ એડમીની ટીવે  િહયરીંગને (OAH) 

સનાવણીુ  િ યા ફિરયાદ દાખલ કરી અપીલ કરી શકશો.  

 

આકારણીઓ: 
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આકારણીઓ એ દરકે  િવ ાથ  માટે યિક્તગત િ યાઓ છે. બાળક માટે પયાપ્તર્  સલગ્નં  
કાયકારીર્ , િવકાસલક્ષી, અને શૈક્ષિણક માિહતી એક  કરવા માટે જાહરે સ થાં  િવિવધ આકારણી 
સાધનો અન ે યહોનોુ  ઉપયોગ કરશે. આ માિહતીનો ઉપયોગ જો બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતો 
િવ ાથ  હોય અન ેબાળકોના IEP િવષય વ ત ુન ી કરવામા ંસહાયક થશે. એકડિમકે ે  
માિહતીમા ંસામાન્ય અભ્યાસ મમા ંતમારા બાળકના િવકાસનો, અથવા શાળા પવનાૂ  બાળક 
માટે, યોગ્ય િ યાઓમા ંભાગીદારીનો સમાવશે થાય છે. આકારણીઓમા ંમ ીતુ  કસોટીઓ, 
સવક્ષણો, માતાિપતા તરફથી માિહતી, સાથે અન્ય માિહતીના ોતોનો સમાવશે  થાય છે  
નીચે મજબુ  હોવા જોઇએ.   

 

• પસદં કરલે  અને સચાલનં  કરવામા ંઆવતા માગ  વશંીય રીત ેઅથવા સા કિતકં ૃ  રીતે 
તફાવતકારક ન હોય; 
• બાળકની પોતાની ભાષા અથવા સદશાં ે  યવહારની અન્ય પ િતમા ંસચાલનં  કરવામા ં

અને જો આમ કરવાનુ ં યવહાિરક રીતે શ  ન હોય ત્યા ંસધીુ , બાળક શુ ંજાણે છે અને 
શૈક્ષિણક રીતે, િવકાસલક્ષી, અને કાયલક્ષીર્  રીત ેશુ ંકરી શકે છે તનાે  િવશે ચો સ 
માિહતી મળવવાનાે  બુ સામાન્ય વ પમા ંહોવી જોઇએ; 

• એવા હતઓે ુ  માટે ઉપયોગ મા ંઆકારણીઓ અથવા માપો માન્ય અને િવ સનીય હોય; 
તેનુ ંસચાલનં  તાલીમ પામલે અન ે ાની યિક્ત ારા, કસોટીના ઉત્પાદક ારા પરીૂ  
પાડવામા ંઆવલે સચનાઓૂ  મજબુ  કરવામા ંઆવે; 

• શૈક્ષિણક આવ યકતાના ચો સ િવ તારો ઓળખવા માટે બનાવવામા ંઆવલે હોય, મા  
એક સામાન્ય બૌિ ક આંક પરોૂ  પાડવા માટે નહીં; અને 
• ક્ષિત ત સવદનશીલં ે , શાિરરીક અથવા બોલવાનુ ંકૌશ ય, િસવાય કે યા ંઆ કૌશ યો 

તપાસમા ંમાપવા માટનાે  મ ાુ  હોય, તનાે  બદલે બાળકની લાયકાત અથવા ાિપ્તને 
ચો સ રીત ે દિશત કરવા માટે પસદં કરાયલે હોય. 

 
આકારણી િ યાઓના દરકે  અહવાલમાે  ંઆ મજબુ  સમાવશે થશઃે 
• શકા પદં  ખોડખાપણનાં  દરકે  ક્ષ માે  ંબાળકની કાયક્ષમતાનર્ ુ ંવણનર્ ;  

• સલગ્નં  કાયલક્ષીર્ , ાનાત્મક, િવકાસલક્ષી, વતણકલક્ષીર્ ૂ  અને શારીિરક માિહતી; 
• સામાન્ય અભ્યાસ મમા ંબાળકની ભાગીદારી માટે આદશાત્મકે  ગિભતાથ  અથવા, 

શાળાપવનાૂ  બાળક માટે, યોગ્ય કાય મા ંભાગીદારી; અને 
•  કોઇ આકારણીઓનુ ંમાન્ય િ થિત હઠળે  સચાલનં  કરવામા ંઆવત ુનથી, તે કવીે  રીત ે
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માન્ય સચાલનં  િ યાઓ અલગ છે તને ં ુવણનર્ . 
 

મ યાકનઃૂ ં  

મ યાકનનોૂ ં  અથર્ છે કે બાળકને ખોડખાપણં  છે કે કમે , અને બાળકની શૈક્ષિણક જ િરયાતો અંગે 
મ યાકનૂ ં  અને લાયકાતના િનણયર્  માટનીે  ફડરલે  અન ે ટટે  િનયમો સાથે સસગતુ ં  િ યા. 
IDEA હઠળે  ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  ાથિમક જોગવાઇ ખોડખાપણં  ધરાવતા 
િવ ાથ ને આપતા પહલાે  ંએક સપણં ૂ ર્ અને યિક્તગત મ યાકનૂ ં  કરવામા ંઆવે છે. IEP ટીમની 
મીટીંગ સમયે મ યાકનૂ ં  કરવામા ંઆવે છે અને, યોગ્ય, અન્ય અનભવીુ  યવસાિયકો નીચનાે  
મ ાઓનીુ  સમીક્ષા કરે છઃે  

• વતમાનર્  માિહતી અને આકારણી મ યાકનોૂ ં ;  

• માતાિપતા ારા આપવામા ંઆવલે મ યાકનોૂ ં  અને માિહતી;  

• વતમાનર્  ક્લાસ મ Ð આધારીત આકારણીઓ, ટટે  અન ેિજ લા યાપી આકારણીઓ 
અને િનરીક્ષણો, અને  

• નીચનાે  મુ ાઓ ન ી કરવા માટે િશક્ષકો અન ેસલગ્નં  સવાે  યિક્તઓ ારા િનરીક્ષણોઃ  

- બાળક ખોડખાપણં  ધરાવત ુિવ ાથ  છે કે કમે ;  

- બાળકની શૈક્ષિણક આવ યકતાઓ;  

- શૈક્ષિણક િસિ નુ ંહાલનુ ં તર અને િવકાસલક્ષી આવ યકતાઓ; 

- બાળકની ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતાઓ પછી ભલ ેતે 
ખોડખાપણં  ણીે  મા ંબાળકને વગ કતૃ  કરવામા ંઆ યુ ંહોય તનીે  સાથે સમાન્ય 

રીત ેજોડાયલે  હોય કે ન પણ હોય; અને 

- IEP ના લ યો પણૂર્ કરવા માટે, અને જો યોગ્ય હોય તો, સામાન્ય અભ્યાસ મમા ં
ભાગ લવાે  માટે બાળક માટે કોઇ ઉમરાે  અથવા ફરફારોે . 

 
ાથિમક મ યાકનઃૂ ં  

જો યોગ્ય હોય, તો નીચનીે  બાબતો સિહત, શકા પદં  ખોડખાપણં  સલગ્નં  તમામ િવ તારોમા ં
બાળકની આકારણી કરવામા ંઆવી છે તનીે  પયાપ્તર્  ખાતરી કરવા માટે સવ ાહીર્  ાથિમક 
મ યાકનૂ ં  થવુ ંજોઇએ:  
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• શૈક્ષિણક કાયક્ષમતાર્  

• સદશા યવહારં ે  

• સામાન્ય ાન 

• વા થ્ય, વણશિક્ત અને િ ટ સિહત 

• હલનચલન ક્ષમતા 
• સામાિજક, ભાવનાત્મક અને વતણકર્ ૂ  િ થિત 

જો બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતો િવ ાથ  હોય તો િનણયર્  માટે અને બાળક માટે યોગ્ય શૈક્ષિણક 
કાય મર્  ન ી કરવા માટે મા  કોઇ એક િ યાનો ઉપયોગ થશે નહીં.  

જો નીચે મજબુ  િનણયાત્મકર્  કારણ હોય તો ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતામા ં
ખોડખાપણં  ધરાવતા યિક્ત તરીકે બાળકની ઓળખ થશે નહીં: 

‧વાચનમાં ,ં આવ યકત વાચનં  સચનાનાૂ  ભાગો સિહત યોગ્ય સચનાનીૂ  ખામી, મા ંઆ 
મજબુ  સમાવશે  થાય છઃે  

• ઉચ્ચારણ તકદારીે  

• ઉચ્ચારણશા  

• શબ્દકોષ િવકાસ 

• વાચનં  ઝડપ, મૌિખક વાચનં  કૌશ ય સિહત 

• વાચનં  સમજણ કશળતાુ  

• ગિણતમા ંસચનાનીૂ  ખામી 
• બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ  તરીકે લાયક ન થાય તો, બાળકનુ ંમયાિદતર્  

ઇંગ્લીશ કૌશ ય.  

 
ાથિમક મ યાકનનીૂ ં  સમાિપ્ત માટે સમયમયાદાઃર્  

જો બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતુ ંબાળક હોય તો િનણયર્  કરવા માટે ાથિમક મ યાકનૂ ં  કરવા 
માટે બાળકના માતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી િવનતીં  કરશે. બાળક સધીુ  પહ ચ માટેની 
માતાિપતાની લિખતે  સમિતં  મ યાની તારીખથી 60 િદવસોમા ં ાથિમક મ યાકનૂ ં  ફરિજયાત 
રીત ેસમાપ્ત થવુ ંજોઇએ. 60 િદવસની સમયમયાદાર્  થાિનક શૈક્ષિણક સ થાનં ે લાગ ુથશે નહીં 
જોઃ   

• માતાિપતાએ ારિભકં  આકારણી માટે અન્ય જાહરે એજન્સીમા ંસમિતં  આપી હોય 
ત્યારબાદ બાળક જાહરે એજન્સીની શાળામા ંદાખલ થયુ ંહોય અને જો બાળક 
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ખોડખાપણં  ધરાવત ુહોય તવોે  પહલાનીે ં  જાહરે એજન્સીએ િનણયર્  આપલે હોય. જો 
પછીની જાહરે એજન્સી મ યાકનૂ ં  ઝડપથી પણૂર્ થાય તનીે  ખાતરી માટે યોગ્ય કાયર્ 
કરે, અન ેમાતાિપતા અને પછીની જાહરે એજન્સી એક ચો સ સમય મયાદામાર્  ં
મ યાકનૂ ં  સમાપ્ત થાય માટે સમતં  હોય, તો જ આ અપવાદ લાગ ુથાય છે. 

• મ યાકનૂ ં  માટે બાળકને હાજર કરવા માટે બાળકના માતાિપતા વારવારં  િન ફળ 
જાય અથવા ઇન્કાર કરે; અથવા  

• જાહરે એજન્સી અને માતાિપતા પાર પરીક રીત ેલિખતમાે  ં60-િદવસ મ યાકનૂ ં  
મયાદાર્  વધારવા માટે સમતં  થાય. 

જો ાથિમક મ યાકનૂ ં  દરિમયાન, IEP ટીમ િનણયર્  લે કે બાળક ખોડખાપણં  ધરાવ ેછે અને તને ે 
ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતા છે, તો બાળકના IEP િવકાસ માટે ાથિમક 
મ યાકનનાૂ ં  30 િદવસની અંદર IEP ટીમ ેફરિજયાત મલાકાતુ  કરવાની રહશેે. જાહરે એજન્સી, 
IEP ટીમ મ યાકનૂ ં  િનણયનીર્  નકલ માતાિપતાન ેઆપશે. 
 
િશશઓુ અન ેચાલતા િશખતા બાળકોમાથીં  સ મણં : 
જો થાિનક િશશઓુ અને ચાલતા િશખતા બાળકોમાથીં  સ મણં મા ંહોય તે બાળક ખોડખાપણં  
ધરાવત ુહોય ના માટે ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતા હોય, તે િનણયર્  
કરવા માટે જાહરે એજન્સી, IEP ટીમ િમટીંગનુ ંઆયોજન કરશે.  
જો બાળકે પહલાે  ંભાગ C હઠળે  સમય પસાર કરલે  હોય, તો માતાિપતાની અરજી પર, ભાગ 
C સવાે  સચાલકં  અથવા ભાગ Cના અન્ય િતિનિધઓને સવાઓનાે  સરળ પાતરમાં  ંસહાય 
માટે ાથિમક IEP િમટીંગ માટે આમં ણ મોકલશે.  
બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતો િવ ાથ  છે અથવા િવકાસમા ંિવલબં છે તેવો િનણયર્  IEP ટીમ કરે, 
તો IEP ટીમ બાળક માટે IEP તૈયાર કરશે. બાળકનુ ંIEP બાળકના ીજા જન્મિદવસે અમલમા ં
આવવુ ંજોઇશે. 
 
 
પનઃમ યાકનઃુ ૂ ં   
જાહરે એજન્સીએ ખાતરી કરવી ફરિજયાત છે કે ખોડખાપણં  ધરાવતા દરકે  બાળક માટે 
પનઃમ યાૂ ૂ કંન પણૂર્ કરવામા ંઆવે જોઃ 

• જાહરે એજન્સી ન ી કરે કે સધારલુ ે  શૈક્ષિણક િસિ  અથવા કાયકારીર્  ક્ષમતા સિહત, 
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બાળકની શૈક્ષિણક અથવા સલગ્નં  સવાે ની જ િરયાતો, પનઃમ યાકનુ ૂ ં  આવ યકતા 
િનધાિરતર્  કરે છે; અથવા 

• બાળકના માતાિપતા અથવા િશક્ષક પનઃમ યાકનુ ૂ ં  માટે અરજી કરે. 
જો માતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી અન્યથા સમતં  ન થાય તે િસવાય પનઃમ યાકનુ ૂ ં  વષમાર્  ં
એક કરતા ંવધ ુવખત થશે નહીં; અને જો માતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી સમતં  થાય કે 
પનઃમ યાકનનીુ ૂ ં  આવ યકતા નથી તે િસવાય, ઓછામા ંઓછા ણ વરસે એક વખત થવુ ં
જોઇએ. શ  હોય તટલે ે અંશે, બાળક અને બાળક માટે અન્ય IEP ટીમ િમટીંગો માટે 
પનઃમ યાકનુ ૂ ં  િમટીંગોની સ ઢતાનુ ,ે જાહરે એજન્સીએ ફરિજયાત ોત્સાહન આપવુ ંજોઇએ. IEP 

ટીમ હયાત મ યાકનૂ ં  માિહતી, માતાિપતા તરફથી માિહતી, ક્લાસ મ-આધારીત આકારણી, 
રા ય અન ેિજ લા ધોરણે આકારણીઓ, અને ન ી કરવા માટે કોઇ વધારાની માિહતીની જ ર 
છે કે કમે  તનાે  માટેના િનરીક્ષણો સિહતની સમીક્ષા કરશે.  

• ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  જોગવાઇની આવ યકતાની જ ર હોય  તવે ં ુ
ખોડખાપણં  બાળકને ચાલ ુરહ ેછે કે કમે ;  

• બાળકના િશક્ષણ િસિ ના વતમાનર્  તરો અને સલગ્નં  િવકાસલક્ષી આવ યકતાઓ; 
અને  

• બાળકના IEP ના માન્ય વાિષક લ યો પણૂર્ કરવા માટે, અને જો યોગ્ય હોય, 
સામાન્ય અભ્યાસ મમા ંભાગ લવાે  માટે, બાળક માટે કોઇ ઉમરાે  અથવા ફરફારોે  
છે કે કમે . 

જો IEP ટીમ િનણયર્  કરે છે કોઇ વધારાની માિહતીની આવ યકતા છે, તો યા ંસધીુ  માતાિપતાન ે
જાણ કરવામા ંન આવે અને માતાિપતાની સમિતનીં  િવનતીં  કરવામા ંન આવે ત્યા ંસધીુ  
આકારણી હાથ ધરવામા ંઆવશે નહીં. IEP ટીમ ારા ભલામણ કરવામા ંઆવલે આકારણીની 
તારીખના 90 િદવસમા ંમ યાકનનાૂ ં  પિરણામોની IEP ટીમ સમીક્ષા કરશે. જો IEP ટીમ િનણયર્  
કરે કે કોઇ વધારાની માિહતીની આવ યકતા નથી, તો જાહરે એજન્સી તે વા તિવકતા અન ે
િનણયનાર્  કારણોની જાણ માતાિપતાને કરશે. યા ંસધીુ  બાળકના માતાિપતા ારા આમ 
કરવાની અરજી ન કરવામા ંઆવે, ત્યા ંસધીુ  પનઃમ યાકનુ ૂ ં  હતઓે ુ  માટે, જાહરે એજન્સીને 
આકારણીનુ ંસચાલનં  કરવાની આવ યકતા નથી.  

 
સવાઓનીે  સમાિપ્તઃ 
બાળક િવ ાથ  તરીકે કોઇ વધ ુખોડખાપણં  ધરાવત ુનથી તનોે  િનણયર્  કરતા પહલાે  ંફડરલે  અન ે
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ટેટ િનયમો અનસારુ  જાહરે એજન્સીએ ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકનુ ંપનઃમ યાકનુ ૂ ં  કરવુ ં
ફરિજયાત છે.  
િનયિમત હાઇ કલુ  િડપ્લોમા, અથવા િ  એ ો ીએટ પબ્લીક એ યકશનુ ે  (FAPE) માટે વય 
લાયકાત અિધક હોવાના કારણે IDEA ના ભાગ B હઠળે  બાળકની લાયકાતની સમાિપ્ત કરતા ં
પહલાે  ંઆ પનઃમુ ૂ યાકનનીં  આવ યકતા નથી. 

યિક્તગત િશક્ષણ કાય મર્  (IEP) િ યાઃ 
IEP ટીમ મીટીંગોઃ 
IDEA ારા અને બાળકની શૈક્ષિણક આવ યકતા માટે બાળક ખોડખાપણં  ધરાવત ુિવ ાથ  છે 
કે કમે  તે ન ી કરવા માટે જાહરે એજન્સી ટીમ િ યાનો ઉપયોગ કરે છે. િવકાસ, સમીક્ષા અને 
ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ના IEP મા ંફરફારે  કરવા માટે, અને બાળકની શૈક્ષિણક િનયિક્તનાુ  
હતઓે ુ  માટે િમટીંગોની શ આત અને સચાલનં  કરવા માટે દરકે  જાહરે એજન્સી જવાબદાર છે. 
ખોડખાપણં  ધરાવતા દરકે  િવ ાથ ના માતાિપતાને જાણ કરવી અને તમનાે  બાળક માટે 
સચાલનં  કરવામા ંઆવતી કોઇપણ IEP િમટીંગોમા ંભાગ લવાનીે  તક પરીૂ  પાડવી ફરિજયાત 
છે.  

બાળકની શૈક્ષિણક િનયિક્તુ  બાબતના િનણયોર્  લવાે  માટે માતાિપતા IEP ટીમના સભ્યો છે. 
માતાિપતા સમ  અને તમનાે  બાળકની શૈક્ષિણક િનયિક્તુ , બહરાશે  ધરાવતા માતાિપતા, 
અથવા મની માતભાષાૃ  ઇંગ્લીશ ન હોય તમનાે  માટે દભાિષયાનીુ  યવ થા સિહત, સલગ્નં  
કોઇ સમહૂ ચચામાર્  ંભાગ લઇ શકે તનીે  ખાતરી કરવા માટે જાહરે એજન્સીએ યાજબી યાસો 
કરવા જોઇએ.  

એકવાર IEP ટીક િનણયર્  કરે કે બાળકને ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  આવ યકતા છે, 
તો બાળકના IEP ના િવકાસ માટે 30 િદવસમા ંIEP ટીમની િમટીંગનુ ંફરિજયાત આયોજન થવુ ં
જોઇએ. IEP ટીમના સભ્ય હોવાથી, કોઇપણ સમયે તમનાે  બાળકના IEP ની સમીક્ષા કરવાની 
િવનતીં  માટે માતાિપતા હ  ધરાવે છે.  

 
િમટીંગોમા ંમાતાિપતાની ભાગીદારીઃ 
ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ના માતાિપતા દરકે  IEP ટીમ િમટીંગમા ંહાજર રહ,ે અથવા ભાગ 
લવાે  માટે તક પરીૂ  પાડવામા ંઆવે તનીે  ખાતરી કરવા માટે દરકે  જાહરે એજન્સીએ પગલા ં
લવાે  જોઇએ. માતાિપતાન ેહાજર રહી શકે તથીે  િમટીંગની વહલીે  જાણ કરવી જોઇએ, અને 
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િમટીંગના સમય અને થળનુ ંઆયોજન પાર પરીક સમજિતથીુ  થવુ ંજોઇએ. િમટીંગનો હતે,ુ 
સમય, થળ, અને કોણ હાજર રહશેે તનીે  માિહતીનો સમાવશે  નોટીસમા ંફરિજયાત થવો 
જોઇએ. નોટીસમા ંમાતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી, અન્ય યિક્તઓ ઓ બાળક સલગ્નં  
ાન અથવા ખાસ િન ણાત, સલગ્નં  સવાે  યિક્ત સિહતની, આવ યકતા, િવવકબિે ુ  અનસારુ  

IEP ટીમમા ંભાગ લઇ શકે છે. પક્ષ (માતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી) ઓને IEP ટીમના 
સભ્ય થવા માટે આમ ણં  આપવામા ંઆ યુ ંહોય તનાે  ારા કોઇ યિક્ત ાન અથવા ખાસ 
આવડતનો િનણયર્  થવો જોઇએ. 
14 વષનીર્  શ આતમા,ં અથવા નાના ંખોડખાપંણ ધરાવતા િવ ાથ ઓ માટે જો યોગ્ય હોય, 
બાળકના પાતરં  સવાઓનીે  આવ યકતાના અહવાલનોે  િવકાસ એ િમટીંગનો હતે ુછે તમે 
નોિટસમા ંપણ સચનૂ  થવુ ંફરિજયાત છે અન ેએજન્સી િવ ાથ ઓને આમ ણં  આપશે અને 
અન્ય એજન્સીની ઓળખ કરશે મને િતિનિધ મોકલવા માટે આમ ણં  આપવામા ંઆવે. 
અન્ય એજન્સીના િતિનિધને જાહરે એજન્સી આમ ણં  આપે, તે માટે માતાિપતાની સમિતનીં  
આવ યકતા છે. 
બાળકની શૈક્ષિણક િનયિક્તનીુ  સમાિપ્ત સિહત, બાળકના IEP ના િવકાસ, સમીક્ષા, અથવા 
સધારાુ  માટનીે  કોઇ IEP ટીમની િમટીંગની નોટીસ જો કોઇ વહલીે  િમટીંગનુ ંઆયોજન ન હોય 
તો િમટીંગના કમસે કમ દસ (10) કાયકારીર્  િદવસ પહલાે  ંઆપવી ફરિજયાત છઃે   

• િશ ત મ ાઓનુ ુ ંસબોધનં ;  

• જો બાળક ખોડખાપણં  ધરાવતો િવ ાથ  ઓય અને હાલમા ંશૈક્ષિણક સવાે  ન 
મળવતાે  હોય, તો બાળકની િનયિક્તુ  ન ી કરવી; અથવા 

• FAPE ની જોગવાઇની ખાતરી કરવા માટે બાળકની તાત્કાિલક અન્ય આવ યકતાઓ 
પણૂર્ કરવી. 

જો માતાિપતા હાજર ન રહી શકે, તો માતાિપતાની ભાગીદારીની ખાતરી કરવા માટે જાહરે 
એજન્સી, યિક્તગત અથવા કોનફરન્સ ટિલફોને  કો સ સિહતની અન્ય પ િતનો ઉપયોગ કરશે. 
જો જાહરે એજન્સી માતાિપતાને હાજર રહવે ં ુજોઇએ તનીે  ખાતરી કરાવવા અસમથર્ હોય તો 
માતાિપતાની હાજરી િવના િમટીંગનુ ંસચાલનં  થશે. જો જાહરે એજન્સી િનણયમાર્  ંમાતાિપતાની 
ભાગીદારી માટે અસમથર્ હોય, તો માતાિપતાની ભાગીદારી િવના IEP ટીમ િનયિક્તુ  િનણર્ય 
લશે .ે આ િક સામા,ં સમય અને થળ િવશે પાર પરીક સમિતં  મજબુ  િમટીંગનુ ંઆયોજન 
કરવાના તનાે  યાસોની ન ધ જાહરે એજન્સીએ રાખવી ફરિજયાત છે, મ કે કરવામા ંઆવલે 
ટલીફોને  કો સની િવ તતૃ ન ધ અથવા આ કો સના પિરણામો, માતાિપતા સાથ ેકરવામા ં
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આવલે પ યવહાર અને મળેવલે કોઇ િતભાવોની નકલો, માતાિપતાના ઘરે અથવા 
નોકરીના થળે  કરવામા ંઆવલે મલાકાતોુ  અને તનાે  પિરણામોની િવ તતૃ ન ધ.   

જાહરે એજન્સી યિક્તઓ સબિધતં ં  કોઇ અનૌપચાિરક અથવા અિનયોજીત વાતાલાપોર્  અને 
િશક્ષણ પ િત, પાઠ આયોજન, અથવા બાળકના IEP મા ંમ ાનુ ુ ંસબોધનં  ન હોય, સવાે  
જોગવાઇનુ ંસચાલનનોં  સમાવશે  િમટીંગમા ંથશે નહીં. આયોજન અથવા માતાિપતાની 
દરખા ત ની ચચાર્ પછીની િમટીંગમા ંથવાની હોય તનાે  િવકાસમા ંજાહરે એજન્સી યિક્ત 
રોકાયલે હોય તવીે  પવિનયોિજતૂ ર્  િ યાઓનો પણ િમટીંગમા ંસમાવશે  થશે નહીં. 
IEP ટીમઃ 
IEP ટીમમા ંઆ મજબુ  સમાવશે થાય છઃે    

• બાળકના માતાિપતા, વાલી, અથવા માતાિપતાના અવજેી યિક્ત; 
• જો બાળક સામાન્ય શૈક્ષિણક વાતાવરણમા ંભાગ લતાે  હોય, તો બાળકના સામાન્ય 

િશક્ષણના એક કરતા ંઓછા િશક્ષકો નહીં. જો બાળક કોઇ સામાન્ય િશક્ષણ િશક્ષક ન 
ધરાવતા હોય અથવા કલુ  વય કરતા ંનાનુ ંહોય, તો આ વયે બાળકના િશક્ષણ માટે 
એક અનભવીુ  યિક્ત;  

• બાળકના એક કરતા ંઓછા ંખાસ િશક્ષણ િશક્ષક નહીં, અથવા જો યોગ્ય હોય, 
બાળકના સવાે  પરીૂ  પાડનાર; 

• જાહરે એજન્સીના િતિનિધ ઓ ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ઓની જ િરયાતો 
પણૂર્ કરવા માટે ખાસ તૈયાર કરવામા ંઆવલે સચનાનીૂ  જોગવાઇ પરીૂ  પાડવા 
અથવા દખરખે ે  રાખવા માટે અનભવીુ  હોય અન ેસામાન્ય અભ્યાસ મ અને 
ઉપલબ્ધ જાહરે એજન્સીના ોતોનુ ં ાન હોય; 

• મ યાકનોનાૂ ં  સચનાત્મકૂ  ગિભતાથ નુ ંભાષાતરં  કરી શકે તે યિક્ત. આ યિક્ત 
ઉપરોક્ત દશાવલર્ ે  જાહરે એજન્સી ટીમના સભ્યોમાથીં  એક હોઇ શકે છે; 

• જો માતાિપતા અથવા જાહરે એજન્સી પસદં કરે, બાળક સબિધતં ં  ાન અથવા ખાસ 
કૌશ ય ધરાવતી અન્ય યિક્તઓ;  

• યોગ્ય અંશ,ે માતાિપતાની સમિતથીં , ભાગ લતીે  કોઇ જાહરે એજન્સી  પાતરં  
સવાઓે  પરીૂ  પાડવા અથવા તનાે  માટે કવણીૂ  કરવા માટે જવાબદાર હોય તનાે  
કોઇ િતિનિધને જાહરે એજન્સીએ ફરિજયાત િનમ ણં  આપવુ ંજોઇએ; અને 

• જો યોગ્ય હોય, બાળક. બાળકને િનમ ણં  આપવુ ંજોઇએ, અને જો િમટીંગનો હતે ુ
બાળક માટે સકન્ડરીે  પવનાૂ  ધ્યયોે  ધ્યાન ેલવાનોે  હોય અન ેઆ ધ્યયોે  હાસલં  
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કરવામા ંબાળકને સહાયક પાતરં  સવાઓે  માટે IEP ટીમમા ંતે હાજર રહ ેઅને ભાગ 
લે તવીે  આશા રાખવામા ંઆવે છે.  

IEP ટીમ હાજરીઃ 
ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકના માતાિપતા જો લિખતમાે  ંસમતં  હોય કે સભ્યની હાજરીની 
આવ યકતા નથી કારણકે િમટીંગમા ંસભ્યના અભ્યાસ મનો િવ તાર અથવા સલગ્નં  સવામાે  ં
કોઇ ફરફારે  અથવા ચચાર્ કરવાની નથી તો IEP ટીમના સભ્યે સપણં ૂ ર્ અથવા આંિશક IEP 

િમટીંગમા ંહાજર રહવાનીે  આવ યકતા નથી.  

યારે િમટીંગ સભ્યના અભ્યાસ મનો િવ તાર અથવા સલગ્નં  સવાનીે  ચચાર્ અથવા ફરફારોે  
સબિધતં ં  હોય તો પણ IEP ટીમના સભ્યને સપણં ૂ ર્ અથવા આંિશક IEP િમટીંગમા ંહાજર 
રહવામાથીે ં  માફી મળશે, જો -  

• માતાિપતા અને જાહરે એજન્સી લિખતમાે  ંમાફી માટે સમતીં  આપે; અન ે

• િમટીંગ પહલાે ,ં સભ્ય માતાિપતા અને IEP ટીમન ેIEP ના િવકાસના પિરણામો 
લિખતમાે  ંરજુ કરે તો સભ્યને માફી આપવામા ંઆવશે.  

IEP િવષયઃ  
IEP ટીમ ારા IEP નો િવકાસ કરવામા ંઆ યો છે અને તમાે  ંઆ મજબુ  સમાવશે  થાય છઃે   

• બાળકની શૈક્ષિણક િસિ ના હાલના તરો અને કાયકારીર્  ક્ષમતાનો અહવાલે , મા ંઆ 
મજબુ  સમાવશે  થાય છે Ð  

o સામાન્ય શૈક્ષિણક અભ્યાસ મમા ં( મ કે, અપગં બાળકો ન હોય તનાે  
સમાન અભ્યાસ મ) બાળકની ભાગીદારી અન ેિવકાસને બાળકની 
ખોડખાપણં  કવીે  રીત ે ભાિવત કરે છે; અથવા 

o કલુ  પવનાૂ  બાળકો માટે, જો યોગ્ય હોય, યોગ્ય િ યાઓમા ંબાળકની 
ભાગીદારીને ખોડખાપણં  કવીે  રીત ે ભાિવત કરે છે;  

 
• માપી શકાય તવાે  વાિષક ધ્યયોે , તૈયાર કરવામા ંઆવલે શૈક્ષિણક અને કાયકારીર્  

ધ્યયોે  સિહતનો અહવાલે  Ð 
 

  
• બાળકની ખોડખાપણમાથીં ં  પિરણમતી હોય તવીે  જ િરયાતો પણૂર્ કરવી  

સામાન્ય શૈક્ષિણક અભ્યાસ મના િવકાસમા ંબાળકને ભાગીદાર બનાવે. 
•  બાળકની ખોડખાપણમાથીં ં  પિરણમતી દરકે  અન્ય શૈક્ષિણક જ િરયાતો 
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પણૂર્ કરવી. 
 

• બન્ચમાકસને ંર્  ુવણનર્  અથવા ટકાૂ -ંગાળાના હતઓે ુ . 
• વાિષક ધ્યયોે  બાળક કવીે  રીત ેપણૂર્ કરે તનાે  વણનનીર્  સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે, અને 

યારે બાળક વાિષક ધ્યયોે  ( મ કે િ માિસક અથવા અન્ય સમયાતરનાં  અહવાલોે  
ારા ઉપયોગ, રીપોટર્ કાડસનીર્  રજઆતુ  સાથ)ે પણૂર્ કરે છે તે િવકાસ પર સમયાતરનાં  
અહવાલે  પરાૂ  ંપાડવામા ંઆવશે.  

• ખાસ િશક્ષણનો અહવાલે  અને સલગ્નં  સવાઓે  અને પરકૂ  સાધનો અને સવાઓે , 
યવહાિરક અંશે ઝીણવટપવકૂ ર્ -સમીક્ષા કરલે  સશોધનં  પર આધારીત, બાળકને પરાૂ  ં
પાડવામા ંઆવશે, અથવા બાળક વતી, અન ેકાય મર્  ફરફારોનોે  અહવાલે  અથવા 
કલુ  યિક્ત માટે સહાયો પરીૂ  પાડવામા ંઆવે થી બાળક આ મજબુ  કાય  કરી 
શકશે-  

• વાિષક ધ્યયોે  હાસલં  કરવા ત્યે યોગ્ય રીત ેઆધિનકુ  બનશે; 
• સામાન્ય અભ્યાસ મમા ંસલગ્નં  થશે અને અને િવકાસ કરશે અને િવશષે  

અભ્યાસ મલક્ષી અન ેઅન્ય િબનશૈક્ષિણક વિ ઓમાૃ  ંભાગ લશે ;ે અને 
• ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકો અન ેઅન્ય અપગં ન હોય તવાે  બાળકો સાથ ેભાગ લશે  ે

અને િશક્ષણ મળવશે ે; 
• એક પ ટતાના અંશે, જો હોય, તો સામાન્ય શૈક્ષિણક વાતાવરણ અને વિ ઓમાૃ  ં

બાળક અપગં ન હોય તવાે  બાળકો સાથ ેબાળક ભાગ લશે  ેનહીં;  
• ટટે  અન ેિડ ીક્ટ મજબુ  મ યાકનોૂ ં  પર બાળકની શૈક્ષિણક િસિ  અને કાયકારીર્  

ક્ષમતાના માપ માટે આવ યક હોય તવાે  કોઇ યિક્તગત યોગ્ય રહઠાણોનોે  અહવાલે ; 
અને  

• જો IEP ટીમ િનણયર્  કરે ખાસ િનયિમત ટટે  અથવા િડ ીક્ટ મજબુ  બાળકની િસિ ના 
મ યાકનનાૂ ં  બદલે બાળકે કોઇ વૈકિ પક આકારણી કરવી ફરિજયાત છે, શા માટનોે  
અહવાલે  - 

• સામાન્ય આકારણીમા ંબાળક શા માટે ભાગ લઇ શકશે નહીં, અને 
• બાળક માટે યોગ્ય પસદં કરલે  ખાસ વૈકિ પક આકારણી;  
• સવાઓે  અને ફરફારોનીે  શ આત માટનીે  િનયત તારીખ, અન ેસભિવતં  િ યા દર, 

થળ અને આ સવાઓનોે  સમયગાળો અને ફરફારોે . 
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બાળકના IEP સાથ ેસસગતુ ં  જાહરે એજન્સી બાળકને ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓે  પરીૂ  
પાડશ ેઅન ેધ્યયોે  અને હતઓે ુ  અથવા IEP મા ંસિચતૂ  ધ્યયોે  હાસલં  કરવા માટે બાળકને સહાયક 
સારો િવ ાસ ુ યાસ કરશે. જો બાળક વાિષક ધ્યયોમાે  ંિનયત િવકાસ અન ેબન્ચમાક્સે ર્ અથવા 
હતઓે ુ  હાસલં  ન કરે તો જાહરે એજન્સી, િશક્ષક, અથવા અન્ય યિક્તન ેજવાબદાર ગણવામા ં
આવશે નહીં.  
બાળકના IEP મા ંઅિધક માિહતીના સમાવશનીે  IDEA 2004 માટે આવ યકતા નથી, બાળકના 
IEPના એક ભાગ  પહલાથીે ં  જ બાળકના IEP ના અન્ય ભાગ હઠળે  સમાિવ ટ છે તે હઠળે  
માિહતીનો સમાવશે  કરવો એ IDEA િવચાર અથવા IEP ટીમ ારા પ ટ રીતે આવ યક છે. 
જો બાળકને િવ તતૃ કલુ  વષર્ સવાઓનીે  આવ યકતા હોય, િનયિમત કલુ  વષથીર્  િવશષે  IEP 
મા ંખાસ િશક્ષણનો સમાવશે  કરવો ફરિજયાત છે અને સલગ્નં  સવાઓનોે  સમાવશે  થવો જોઇએ. 
પાતરં  સવાઓઃે  

કલમાથીુ ં  કલુ -બાદની વિ ઓૃ , સકન્ડરીે -પવૂ અભ્યાસ, કારિકદ  અને ટકનોલોે જી િશક્ષણ, 
સ ઢુ  રોજગાર, પખ્તુ  સવાઓે , વતં  જીવન, અથવા સામાિજક ભાગીદારી સિહતના કાય ને 
ોત્સાહન આપવા માટે તૈયાર કરવામા ંઆવલે પાતરં  સવાઓનોે  સયક્તં ુ  ભાગ છે. 
િ યાઓનો આ ભાગ બાળકની આવ યકતાઓ પર આધારીત છે, બાળકની પસદગીઓં  અને 

િવષયોને ધ્યાનમા ંલે છે, અને અભ્યાસના કોસર્, સલગ્નં  સવાઓે  અન ેસામાિજક વિ ઓનોૃ  
સમાવશે  કરે છે.  

o યારે બાળક 14, અથવા નાનુ ંહોય ત્યારે શ  થાય છે, જો યોગ્ય હોય, અને વરસે 
આધિનકુ  થાય છે, IEP એ બાળકની પાતરં  સવાે  જ િરયાતો  બાળકના અભ્યાસના 
કોસર્ પર કન્ ીતે  હોય તનાે  અહવાલનોે  ફરિજયાત સમાવશે  કરવો જોઇએ.  

o થમ IEP કરતા ંશ આત વહલીે  નહીં યારે બાળક 16 નુ ંથાય ત્યારે અમલમા ંઆવે 
છે, જો IEP ટીમ ારા યોગ્ય િનણયર્  કરલે  હયો તો વહલાે , અન ેવરસે આધિનકુ  થાય છે, 
ત્યાર બાદ, IEP આ બાબતોનો સમાવશે  કરવો ફરિજયાત છે -   
o વય આધારીત સકન્ડરીે  પવનાૂ  માપી શકાય તવાે  યોગ્ય ધ્યયોે , તાલીમ સલગ્નં  

પાતરં  આકારણીઓ, િશક્ષણ, રોજગાર, અને, યા ંયોગ્ય હોય, વતં  જીવન 
કૌશ યો; અને  

o આ ધ્યયોે  હાસલં  કરવામા ંબાળકને સહાયક આવ યક પાતરં  સવાઓે  
(અભ્યાસના કોસર્ સિહત).  

o ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ   ટટે  લો હઠળે  ગનુગેાર સાિબત થયલે હોય અન ેએક 
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પખ્તુ  સધારાુ  સિવધામાુ  ંકદમાે  ંપરાયલૂ ે  હોય અને મિક્તૂ  માટે િવ ાથ  લાયક થાય ત ે
પહલાે  ંખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓે  માટે લાયકાત પણૂર્ થવા પર હોય તમને ે 
પાતરં  સવાઓે  પરીૂ  પાડવાની આવ યકતાઓ લાગ ુથશે નહીં.  

કામગીરીનો સારઃ 
લાયકાત સમાપ્ત થઇ હોય તવાે  બાળક માટે, જાહરે એજન્સી બાળકની શૈક્ષિણક િસિ  અને 
કાયકારીર્  કામગીરીનો સાર બાળકને આપશે, મા ંબાળકના સકન્ડરીે  પવનાૂ  ધ્યયોે  પણૂર્ કરવા 
માટે બાળકને કવીે  રીત ેસહાય કરવી તનીે  ભલામણોનો સમાવશે  કરવામા ંઆવશે. 
 

ખાસ િશક્ષણ સવાઓે  શ  કરવા માટે સમિતં  આપવીઃ 
ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ઓને ખાસ િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  સવાઓનીે  જોગવાઇ આપતા 
પહલાે  ંજાહરે એજન્સી માતાિપતાની લિખતે  સમિતં  મળવશે ે. જો બાળકના માતાિપતા ખાસ 
િશક્ષણ સવાે  અને સલગ્નં  સવાે  આપવાના ઇન્કાર માટે લિખતમાે  ંજાહરે એજન્સીને જાણ કરે, 
અથવા જાહરે એજન્સી ારા ખાસ િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  સવાઓનીે  શ આત માટે સમિતં  
આપવામા ંિન ફળ જાય તો જાહરે એજન્સી ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓે  પરીૂ  પાડશે નહીં. 
જો માતાિપતા ખાસ િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  સવાઓે  આપવા માટનીે  સમિતં  ન આપે, તો જાહરે 
એજન્સી બાળકને ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓે  પરીૂ  પાડી શકશે નહીં. ખોડખાપણં  
ધરાવતા બાળકના માતાિપતા શ આતની સમિતં  આપવાનો જો ઇન્કાર કરે, તો જાહરે એજન્સી 
તનેે FAPE ઉપલબ્ધ કરાવવાની આવ યકતા માટનીે  અવગણના તરીકે ધ્યાન ેલશે  ેનહીં, અને 
િવ ાથ  માટે IEP ની િવકાસ કરવા અથવા IEP ટીમ િમટીંગનુ ંઆયોજન કરવાની આવ યકતા 
રહશેે નહીં. 
ખાસ િશક્ષણ સવાઓે  માટે સમિતં  ર  કરવીઃ 
િડસમ્બરે  31, 2008 થી, ઇન્ડીિવ યઅલુ  િવથ િડસિબલીટીઝે  એ યકશનુ ે  એક્ટ (IDEA) 

માતાિપતાન ેખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  જોગવાઇ માટે સમિતં  ર  કરવાની સ ા 
આપે છે, આથી તમનાે  બાળકને ખાસ િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  સવાે  સમાપ્ત કરી શકાય. યારે આ 
ફરફારે  ય.ુએસ. િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનનાુ ે  િવ તતૃ અથઘટનનર્ ે િવપરીત કરે છે, 
માતાિપતાના તમનાે  બાળકને રક્ષણ આપવાના અિધકારો અને માતાિપતાની ભાગીદારીને 
ઉ જને  આપવાના િડપાટમન્ટનાર્ ે  ધ્યયે અને તમનાે  બાળકના િશક્ષણની પસદગીમાં  ંતે IDEA 
ના ાધાન્ય સાથ ેસસગતતાુ ં  પરીૂ  પાડ ેછે. 
કોઇપણ સમયે જો જાહરે એજન્સીએ ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકને ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  
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સવાઓે  પરીૂ  પાડવાનુ ંશ  કયાર્ બાદ, બાળકના માતાિપતા ચાલ ુખાસ િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  
સવાઓનીે  જોગવાઇની સમિતં  લિખતમાે  ંર  કરી શકશે. જાહરે એજન્સી તે બાળકને ખાસ 
િશક્ષણ અન ેસલગ્નં  સવાઓે  પરીૂ  પાડવાનુ ંચાલ ુરાખશ ેનહીં, પરતં  ુખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  
સવાઓનીે  જોગવાઇ બધં કરવા માટે માતાિપતાએ પહલાે  ંલિખતે  નોિટસ આપવી ફરિજયાત 
છે. બાળકને સવાે  પરીૂ  પાડવી જોઇએ તે માટે કરાર અથવા ઠરાવ મળવવાે  માટે જાહરે એજન્સી 
મધ્ય થી અથવા સનાવણીુ  િ યાનો ઉપયોગ કરશે નહીં. વધ ુખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  
સવાઓે  બાળકને પરીૂ  પાડવાની િન ફળતાના કારણે જાહરે એજન્સીને FAPE ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની આવ યકતા માટનીે  અવગણના તરીકે ધ્યાને લશે  ેનહીં, અન ેIEP ટીમ િમટીંગનુ ં
આયોજન કરવાની અથવા વધ ુખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  વધ ુજોગવાઇ માટે બાળક 
માટે IEP ના િવકાસનુ ંઆયોજન કરવાની આવ યકતા રહશેે નહીં. યારે માતાિપતા ચાલ ુખાસ 
િશક્ષણ અને સલગ્નં  સવાઓનીે  જોગવાઇની સમિતં  ર  કરે, ત્યારે જાહરે એજન્સીને બાળકના 
િશક્ષણ રકોડસે ર્  સધારવાનીુ  અને સમિતં  ર  કરવાના કારણે ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  
સેવાઓની બાળકની ાિપ્ત માટે કોઇ સદભં ર્ દરૂ  કરવાની આવ યકતા નથી. 
 

IEP િવકાસ, સમીક્ષા, અન ેસધારોુ : 

બાળકના IEP ના િવકાસ, સમીક્ષા, અથવા સધારાુ મા,ં IEP ટીમ આ બાબતોને ધ્યાને લેશે અને 
તનોે  અહવાલે  આપશે:  

o બાળકની મજબતીૂ  અને બાળકના િશક્ષણના ઉ જને  માટે માતાિપતાની િચ;  
o બાળકના ાથિમક અને અિત આધિનકુ  મ યાકનનાૂ ં  પિરણામો;  
o બાળકની શૈક્ષિણક, િવકાસલક્ષી, અન ેકાયકારીર્  આવ યકતાઓ;   

o આવ યકતા અનસારુ , રા ય અથવા િજ લા યાપી આકારણી કાય મોર્  પર બાળકની 
કાયક્ષમતાનાર્  પિરણામો;   

o સદશા યવહારં ે  આવ યકતાઓ;   

o સહાયક ટકનોલોજીે  સાધનો અને બાળકની સવાે  આવ યકતાઓ. 
o ખાસ કારણોની બાળક કન્ ીતે  િવચારણા, મ કઃે    

o બાળકનુ ંવતનર્  તનાે  િશક્ષણમા ંઅડચણ પ થત ુહોય તવાે  અથવા અન્ય 
િક સામા,ં હકારાત્મક વતનર્  દરિમયાનગીરી અને સહાયનો ઉપયોગ અન ેતે 
વતનનર્ ે સલગ્નં  અન્ય યહોુ  ધ્યાન ેલવાે ;  

o બાળક મયાિદતર્  ઇંગ્લીશ કૌશ ય ધરાવતા હોય તવાે  િક સામા,ં બાળકના IEP ને 
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સલગ્નં  હોય તે માણે બાળકની ભાષા જ િરયાતો ધ્યાન ેલવીે ;  

 
- બાળક અંધ અથવા િ ટની ખામી ધરાવતા હોય તવાે  િક સામા,ં ઇલમાે  ંપાઠ પ તકોુ , 
ઇલનોે  ઉપયોગ સિહત ઇલે મા ંસચનાઓૂ  આપવી િસવાય કે બાળકના વાચનં  અને 

લખને  કૌશ ય, જ િરયાતો અન ેયોગ્ય વાચનં  અને લખને  માધ્યમ ( ઇલમાે  ંસચનાૂ  
અથવા ઇલનાે  ઉપયોગ માટે બાળકની ભિવ યની જ િરયાતોના મ યાકનોૂ ં  સિહત), કે 
બાળક માટે ઇલમાે  ંપાઠ પ તકોુ  સિહત, બાળક માટે ઇલે  અથવા ઇલમાે  ંસચનાૂ  
યોગ્ય નથી, તવોે  મ યાકનૂ ં  બાદ, IEP એ િનણયર્  આપ્યો હોય; અન ે  

 

- બાળક બહરુંે અથવા ઓ  ંસાભળીં  શકત ુહોય તવાે  િક સામા,ં બાળકની ભાષા અને 
સદશા યવહારનીં ે  આવ યકતાઓ, બાળકની ભાષા અને સદશા યવહારં ે  પ િતમા ંસમકક્ષ 
અને યવસાિયક યિક્ત સાથ ે ત્યક્ષ સદશા યવહારં ે  માટે તકો, શૈક્ષિણક તર અન ે
આવ યકતાની સપણં ૂ ર્ ણીે , બાળકની ભાષા અને સદશા યવહારં ે  પ િતમા ં ત્યક્ષ સચનાૂ  
માટે તકો સિહત ધ્યાનમા ંલવીે . 

 

ઉપરોક્ત ખાસ પરીબળોની િવચારણા ારા, જો IEP ટીમ િનણયર્  કરે કે બાળકને ખાસ સાધન, 
સવાે , હ તક્ષપે , રહઠાણે , અથવા FAPE મળવવાે  માટે બાળક માટે કાયર્ મમા ંફરફારનીે  
આવ યકતા છે, તો બાળકના IEP મા ંતેને અસરકતાર્ અહવાલનોે  સમાવશે  IEP ટીમે ફરિજયાત 
કરવો જોઇએ.  

 

IEP ટીમના સભ્ય તરીકે, બાળકના સામાન્ય િશક્ષણ િશક્ષકે, યોગ્ય અંશે, બાળકના IEP િવકાસમા ં
ભાગ લવોે  જોઇએ. બાળકના યોગ્ય હકારાત્મક હ તક્ષપોે  અને સહાયો અને અન્ય યહોનાુ  
િનણયમાર્  ંસહાય કરવી, સાથ ેસાથ ેપરકૂ  સાધનો અને સવાઓે , કાય મર્  ફરફારોે , અને શાળાના 
યિક્તઓ માટે સહાયનો સમાવશે ભાગીદારીમા ંથાય છે.  

 

IEP ટીમ સમયાતરં ે, પરતં  ુવાિષક કરતા ંઓછા સમયગાળામા ંનહીં, નીચનાે  માટે બાળકના IEP 
ની સમીક્ષા કરે છઃે  

o બાળક માટનાે  વાિષક ધ્યયોે  હાસલં  થઇ ર ા ંછે કે કમે  તનોે  િનણયર્  લવોે ; અન ે

o યોગ્ય રીત,ે IEP મા ંઆ મ ાઓુ  માટે સધારણાુ  કરવી -  

o વાિષક ધ્યયોે  ત્યે અન ેસામાન્ય િશક્ષણ અભ્યાસ મમા ંઅપેિક્ષત િવકાસની 
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કોઇ ખામી, જો યોગ્ય હોય; 
o પનઃમ યાકનનાુ ૂ ં  પિરણામો; - માતાિપતાને, અથવા તમનાે  ારા બાળક િવશે 

માિહતી આપવી;  

o બાળકની અપિક્ષતે  આવ યકતાઓ; અથવા 
o બાળકના કાય મનર્ ે સલગ્નં  અન્ય બાબતો.  

સધારાઓઃુ  

IEP મા ંફરફારે  કરવા માટે IEP ટીમ િમટીંગનુ ંઆયોજન ન કરવા માટે બાળકના માતાિપતા અને 
જાહરે એજન્સી સમતં  થઇ શકે છે. ખાસ શાળા વષર્ માટે વાિષક IEP િમટીંગ બાદ બાળકના IEP 

મા ંફરફારોે  કરવા માટે, ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકના માતાિપતા અને જાહરે એજન્સી, 
બાળકના વતમાનર્  IEP મા ંસધારાુ  અથવા ફરફારે  કરવા માટે લિખતે  કરાર માટે સમતં  થશે. 
િવનતીં  પર, સધુારા સાથનીે  IEP ની સધારલુ ે  નકલ માતાિપતાન ેપરીૂ  પાડવામા ંઆવશે. 
 

િનયિક્તઃુ  

IEPના સભ્ય તરીકે, તમનાે  બાળકની િનયિક્તુ  સબિધતં ં  િનણયોમાર્  ંમાતાિપતાનો સમાવશે  
કરવામા ંઆવે છે. મહ મ યોગ્ય અંશે, ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ઓને, જાહરે અથવા 
ખાનગી સ થાઓં  અથવા અન્ય સભાં ળ સિવધાઓનાુ  િવ ાથ ઓ સિહત, ખોડખાપણં  ધરાવતા 
ન હોય તવાે  િવ ાથ ઓ સાથ ેિશક્ષણ આપવામા ંઆવે છે. વાિષક ધોરણે, બાળકની IEP ટીમ 
આ મજબુ  કાય  કરશઃે  

o IEP આધારીત, બાળકની શૈક્ષિણક િનયિક્તુ  ન ી કરવી; અન ે  

o જો તે ખોડખાપણં  ધરાવતો ન હોત તો તે  શાળામા ંહોત તમાે  ંજ બાળક િશક્ષણ લે 
તે માન્ય કરવુ,ં િસવાય કે બાળકના IEP ને કોઇ અન્ય યવ થાની આવ યકતા હોય.  

જો બાળક ટટે  લો હઠળે  ગનગારુ ે  સાિબત થયલે હોય અન ેએક પખ્તુ  સધારાુ  સિવધામાુ  ંકદમાે  ં
પરાયલૂ ે  હોય અને ટટે ે ખરખરે  સરક્ષાુ  આપલે હોય, અથવા લની સજા બાબતે ફરજ પાડલે 
હોય નો અન્યથા સમાવશે થશે નહીં, તો IEP ટીમ બાળકના IEP અથવા િનયિક્તમાુ  ંફરફારે  
કરશે.  
 
IEP અમલીકરણઃ 
જાહરે એજન્સીએ આ મજબુ  ખાતરી કરવી ફરિજયાત છઃે  

o IEPના િવકાસ બાદ શ  તટલીે  વહલીે  તકે બાળકના IEP નો અમલ થવો જોઇએ, 
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િસવાય કે ઉનાળા અથવા વકશને ે  સમયમા ંિમટીંગ કરવામા ંઆવી હોય, અથવા 
એવા સજોગોં  હોય ના કારણે ટકાૂં  િવલબનીં  આવ યકતા હોય, મ કે 
પરીવહનની યવ થા કરવી.  

o શાળા વષનીર્  શ આતથી બાળક માટે IEP અમલમા ંઆવે. 
o દરકે  િશક્ષક, સલગ્નં  સવાઓે  પરીૂ  પાડનાર, અન ેઅન્ય સવાે  પરીૂ  પાડનાર ઓ 

બાળકના IEP ના અમલ માટે જવાબદાર છે, તમનાે  માટે IEP ઉપલબ્ધ હોવી.  
o બાળકને સવાે  પરીૂ  પાડનાર તરીકે ઓળખવામા ંઆવલે દરકે  યિક્તને બાળકના IEP 

લાગ ુકરવા સલગ્નં  તમનીે  જવાબદારીઓની અને રહઠાણે , ફરફારોે , અને સહાયો 
 પરાૂ  ંપાડવા જોઇએ તનીે  ફરિજયાત જાણકારી આપવી જોઇએ. 

o બાળકના IEP ની નકલ માતાિપતા િવના મ યૂ ે મળેવે.  
 
અન્ય જાહરે એજન્સીમા ંબદલી થતા બાળકોઃ 
તે જ રા યમા ં થળાતરં - 
સમાન શૈક્ષિણક વષમાર્  ંજાહરે એજન્સીમા ં થળાતરં  કરતા ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકના 
િક સામા,ં ઓ ઓ, તે જ રા યમા ંઅસરમા ંહોય તવીે  IEP સાથ ેનવી જાહરે એજન્સીમા ં
વશે મળવે ે છે, તો જાહરે એજન્સી આ મજબુ  કાયવાહીર્  કરશઃે   

o બાળકને િવના મ યૂ ે જાહરે િશક્ષણ પરંુૂ પાડવુ ં મા ંપવૂ કરવામા ંઆવેલ IEP મા ં
વણવલર્ ે  સવાઓે ન ેસમકક્ષ સામલે હોય, માતાિપતા સાથ ેચચાર્ કરીને િસવાય કે 
પવૂ ન ી થયલે IEP ને જાહરે એજન્સી વીકારે; અથવા 

o ફડરલે  અન ે ટટે  લો અનસારુ  નવા ંIEP નો િવકાસ, વીકિતૃ , અને અમલ કરવો. 
તે જ રા યમા ંબાળકને થળાતરનીં  સિવધાુ  પરીૂ  પાડવા માટે, નવી જાહરે એજન્સી મા ંબાળક 
વશે મળવે ે તનાે  ારા પહલાનીે ં  જાહરે એજન્સીમાથંી બાળકનો રકોડઝે ર્  લવાે  માટે નીચનાે  

સિહત ઝડપી યોગ્ય પગલા ંલવાે  જોઇએઃ  
 

o IEP અને સહાયક દ તાવજોે ; અન ે

o બાળકને આપવામા ંઆવતી ખાસ િશક્ષણ એ સલગ્નં  સવાઓનીે  જોગવાઇ સબિધતં ં  
અન્ય રકોડઝે ર્  

 

રા યની બહારથી થળાતરં - 
સમાન શૈક્ષિણક વષમાર્  ંજાહરે એજન્સીમા ં થળાતરં  કરતા ખોડખાપણં  ધરાવતા બાળકના 
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િક સામા,ં ઓ, અન્ય રા યમા ંઅસરમા ંહોય તવીે  IEP સાથે નવી જાહરે એજન્સીમા ં વશે 
મળવે ે છે, તો જાહરે એજન્સી આ મજબુ  કાયવાહીર્  કરશઃે  

 

o બાળકને િવના મ યૂ  ેજાહરે િશક્ષણ પરંુૂ પાડવુ ં મા ંપવૂ કરવામા ંઆવલે IEP મા ં
વણવલર્ ે  સવાઓે ન ેસમકક્ષ સામલે હોય, માતાિપતા સાથ ેચચાર્ કરીને િસવાય કે 
જાહરે એજન્સી મ ૂ યાકનનં ં,ુ જો આવ યકતા જણાય, સચાલનં  કરે; અને 

o ફડરલે  અને ટટે  લો અનસારુ  યોગ્ય હોય તો, નવા ંIEP નો િવકાસ કરવો. 
 

અન્ય રા યમાથંી આવતા બાળકને થળાતરનીં  સિવધાુ  પરીૂ  પાડવા માટે, પહલાનીે ં  જાહરે 
એજન્સી મા ંબાળકે વશે મળવલે ે  હોય તમણે ે શૈક્ષિણક રકોડઝે ર્  માટેનો નવી જાહરે 
એજન્સીની િવનતીનોં  ઝડપી િતભાવ આપવા માટે યોગ્ય પગલા ંલવાે  જોઇએ. 
 

યએશને ુ  આવ યકતાઓઃ 
જાહરે એજન્સી બાળકના માતાિપતા રા ય અને થાિનક યએશને ુ  આવ યકતાઓની અને 
તે આવ યકતાઓની પિતૂ  ત્યે બાળકના િવકાસ િવશે માિહતી આપશે. યારે ખોડખાપણં  
ધરાવતો િવ ાથ  હાઇ કલમાથીુ ં  િનયિમત હાઇ કલુ  િડપ્લોમા સાથ ે યએટે ુ  થાય, તો જાહરે 
એજન્સી માતાિપતાન ેતમનાે  બાળકના બાકી યએશનીે ુ  જાણકારી આપશે. િનયિમત હાઇ 
કલુ  િડપ્લોમા સાથે યએશનમાે ંુ  િનયિક્તમાુ  ંફરફારનોે  સમાવશે  થાય છે અને FAPE ત્યનોે  
બાળકનો અિધકાર સમાપ્ત થાય છે.  

 

િવ તતૃ શાળા વષર્ સવાઓે  (ESY): 
િવ તતૃ શાળા વષર્ સવાઓનોે  (ESY) અથર્ છે કે યિક્તગત ચો સ ખાસ િશક્ષણ અને સલગ્નં  
સવાઓનીે  િવ તતીૃ ,  ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ને જાહરે એજન્સીના સામાન્ય કલુ  

વષર્પયત, IEP અનસારુ , માતાિપતાન ેકોઇ ખચર્ િવના િવશષે  રીતે પરીૂ  પાડવામા ંઆવે છે, 

અને  MSDE ના માપદડોનીં  પિતૂ  કરે છે. ESY સવાઓે  મા  FAPE માટે આવ યક છે યારે 
ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ  સામાન્ય શાળા વષર્ દરિમયાન  ફાયદાઓ મળવે ે છે તે 
અથસભરર્  રીતે ભયજનક થશે, જો ઉનાળા મિહના દરિમયાન બાળકને શૈક્ષિણક કાય મર્  ન 
આપવામા ંઆવે. જાહરે એજન્સી ખાસ કારની ખોડખાપણનીં  કક્ષાઓની ESY સવાઓે  અથવા 
એકપક્ષી રીતે તે સવાઓનાે  કાર, રકમ અથવા સમયને મયાિદતર્  કરશે નહીં.    
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જો બાળકની IEP ટીમ, યિક્તગત આધારે, િનણયર્  લે કે FAPEની જોગવાઇ માટે સવાઓે  
આવ યક છે, તો ESY સેવાઓ પરીૂ  પાડવામા ંઆવે છે. ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ ની ખાસ 
જ િરયાતો પણૂર્ કરવા માટનીે  આવ યકતા માટે ESY સવાનીે  ઉપલિબ્ધની માતાિપતાને જાણ 
કરવામા ંઆવે છે. ઓછામા ંઓછા વાિષક ધોરણે, િવ ાથ ને ESY સવાઓનીે  આવ યકતા છે કે 
કમે  તેનો િનણયર્  IEP ટીમ લશે .ે જો માતાિપતા જાહરે એજન્સીની દરખા ત સાથ ેઅસમતં  હોય, 
તો માતાિપતાન ેતમનાે  િ યાલક્ષી સરક્ષાુ  અિધકારો પર કાયર્ માટે પયાપ્તર્  સમય મળે તે માટે 
શાળા વષમાર્  ંવહલીે  તકે આ િનણયર્  લવાવોે  જોઇએ. આમછતા,ં એક માિહતી દ િનણયર્  લઇ 
શકાય તેના સદભમાં ંર્  જો પયાપ્તર્  માિહતી ન હોય તટલોે  વહલોે  આ િનણયર્  થવો જોઇએ નહીં.  

ખોડખાપણં  ધરાવતા િવ ાથ  સામાન્ય શાળા વષર્ દરિમયાન  ફાયદાઓ મળવે ે છે તે 
અથસભરર્  રીતે ભયજનક થશે, જો ઉનાળા મિહના દરિમયાન બાળકને શૈક્ષિણક કાય મર્  ન 
આપવામા ંઆવે, તનોે  િનણયર્  કરવા માટે IEP ટીમે નીચના કારણો ધ્યાન ેલશઃે ે   

o બાળકના IEP મા ંસવદનશીલં ે  જીવન કૌશ યો સલગ્નં  વાિષક ધ્યયોનોે  સમાવશે  છે 
કે કમે ; 

o સામાન્ય શાળા િવરામના પિરણામે બાળક સવદનશીલં ે  જીવન કૌશ યોની 
આવ યક પીછહઠથીે  પીડાશ ેકે કમે  અને યોગ્ય સમયમા ંઆ ગમાવલૂ ે  કૌશ યોને 
પનઃ ાપ્તુ  કરવામા ંિન ફળ જશે કે કમે ;  

o IEP ધ્યેયો અને હતઓનાે ુ  કૌશ ય ત્યે બાળકની સમજણ;  

o ઉ ભવતા કૌશ યો અને નવીન તકોની હાજરી;  

o હ તક્ષપલક્ષીે  વતણકોર્ ૂ ;  

o ખોડખાપણનં ં ુ વ પ અને/અથવા તી તા; અન ે  

o ખાસ સજોગોં . 
 
કાય મમાથીર્ ં  શૈક્ષિણક ફાયદા મળવવાે  માટે િવ ાથ ની ક્ષમતા પર થતી અસરને ન ી કરવા 
માટે IEP ટીમ દરકે  પરીબળોને વતં  રીત ેધ્યાનમા ંલશે .ે ESY સવાઓનીે  આવ યકતાને 
ધ્યાને લતાે , દરકે  િવ ાથ  માટે આ માપદડં  યિક્તગત રીતે ફરિજયાત લાગ ુથવો જોઇએ. જો 
િવ ાથ ને િવ તતૃ શાળા વષર્ સવાઓે  પરીૂ  પાડવામા ંન આવે તો સામાન્ય કલુ  વષ  
દરિમયાન મળવાપા  લાભો અને ફાયદા અથસભરર્  રીત ેભયજનક થશે કે કમે  તે ન ી કરવા 
માટે આ િવચારણાઓના પિરણામો અને પરીબળોની િવચારણાની ન ધ IEP ટીમે ફરિજયાત 
કરવી જોઇશે.   



મરીલન્ડમાે ે  ંમ યાકનૂ ં , લાયકાત અને IEP િ યાન ેસમજવી 
 

  
  

 

 

 

 
 

આ કાશન મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે , િડવીઝન 
ઓફ પ યલે  એ યકશનુ ે /અલ  ઇન્ટરવન્શને  સિવસીસનુ ંછે.  
રોજગાર ભાિવત બાબતોમા ંઅથવા કાય મોનીર્  પહ ચ આપવા, 
વશં, રગં , જાિત, વય, રાિ ય ઉ ભવ, ધમર્, અથવા 
ખોડખાપણં ના આધાર પર  મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  કોઇ 
ભદભાવે  રાખત ુનથી.  ખાતાિકય નીિતની માિહતી માટે, 
410-767-0246 વોઇસ,  410-333-2226  ફક્સે , અથવા 410-333-6442 TDD 
પર ઇક્વીટી એ યોરન્સ અને કમ્પ્લાયન્સ ાચનોં  સપકં ર્ કરો. 
િડવીઝન ઓફ પ યલે  એ યકશનુ ે /અલ  ઇન્ટરવન્શને  સિવસીસ 
ારા ય.ુએસ. િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે , ઓફીસ ઓફ પ યલે  
એ યકશનુ ે  અને રીહબીલટીવે ે  સિવસીઝ, IDEA, પાટર્ B, ાન્ટ 
#H027A080035A  તરફથી મળલે  નાણાકીય સહાયથી  આ 
દ તાવજનોે  િવકાસ અને ઉત્પાદન કરવામા ંઆ યો છે. અહીં 
દશાવલ મત્ યો આવ યક રીત યએસ િડપાટમન્ટ ઓફ ર્ ર્ે ં ે ેુ
એ યકશન અથવા અન્ય કોઇ ફડરલ એજન્સીના મત યો નથી ુ ે ંે
અન તમ હોય તવ માનવ નહીંે ે ે ં ંુ ુ . આ માિહતી કોપીરાઇટ મક્ત છુ ે. 
વાચકોન નકલ કરવા અન વહચણી કરવા માટ ોત્સાહન ે ે ે ે
આપવામા આવ છં ે ે, પરત િડવીઝન ઓફ પ યલ એ યકશનં ે ેુ ુ / 
અલ  ઇન્ટરવન્શન સિવસીસે , મરીલન્ડ ટટ િડપાટમન્ટ ઓફ ે ે ે ેર્
એ યકશનનો ઋણ વીકાર કરશોુ ે . અમિરકન િવથ િડસિબલીટીઝ ે ે
એક્ટ (ADA) સાથ આ દ તાવજ સસગત છ અન અરજી કરે ે ં ે ેુ વાથી 
વૈકિ પ ક વ પોમા ઉપલબ્ધ છં ે. 410-767-0858 વોઇસ, 410-333-1571 

ફક્સે , 410-333-0731 TDD પર ફમીલીે  સિવસીઝ એન્ડ ઇન્ટી ીટી 
ાચનોં  સપકં ર્ કરો.  

 

મરીલન્ડે ે  ટટે  િડપાટમન્ટર્ ે  ઓફ એ યકશનુ ે , િડવીઝન ઓફ પ યલે  
એ યકશનુ ે /અલ  ઇન્ટરવન્શને  સિવસીસ 200 વે ટ બા ટીમોર ીટ, 9 
મો માળ બા ટીમોર, MD 21201 410-767-0261 ફોન •  1-800-535-0182 િવના મ યૂ ે 
410-333-8165 ફક્સે  •  410-333-0731 TDD www.MarylandPublicSchools.org નન્સીે  એસ. 
સમીકે , ટટે  સ ીન્ટુ ેન્ડન્ટ ઓફ કુ સ. મ્સ એચ. ાફને હઇટે , જિનયરુ  
િસડન્ટે ે , ટટે  બોડર્ ઓફ એ યકશનુ ે . એન િહથ - બગિલને , આસી ટન્ટ 
ટટે  સ ીન્ટન્ડન્ટુ ે , િડવીઝન ઓફ પ યલે  એ યકશનુ ે /અલ  
ઇન્ટરવન્શને  સિવસીસ. માટ ન ઓÕમેલી, ગવનરર્ .   

 


