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લક્ષ્યો અન ેપ�રણામો હશે, આ માગર્દિશ�કા અપગં વ્ય�ક્તઓ િશક્ષણ અિધિનયમ (IDEA) હ�ઠળ સકં્રમણ પ્ર�ક્રયાની આવશ્યકતાઓ

તમેજ સકારાત્મક પ�રણામ મળેવવા માટ� આગ્રહણીય વ્�હૂરચનાઓ અન ેસસંાધનો િવશે “પ્રારં�ભક” મા�હતી પ્રદાન કર� છે.  

આ માગર્દિશ�કા નીચ ેઆપેલા િવષયો િવશ ેિવગતો પ્રદાન કરશે:

● સકં્રમણ આયોજન (IDEA �જુબ રોજગાર અન ેમાધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણના પ�રણામો તરફ દોર� જ�ુ)ં

● ભાગીદારોની �િૂમકાઓ અન ેશામલેગીર�

● મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�લૂ �ડપ્લોમા અને મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�લૂ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન માટ�ની

આવશ્યકતાઓ
● મેર�લેન્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ (અગાઉ મેર�લેન્ડ એ�ક્ઝટ ડોક�મુ�ટ)
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● મેર�લેન્ડ �ખુ્ત સવેા એજન્સીઓ

1. Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ)

2. Developmental Disabilities Administration (DDA) િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન
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4. Department of Labor, Licensing and Regulation – Division of Workforce Development and
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સકં્રમણ આયોજન �ુ ંછે? 

મેર�લેન્ડ રા�ય િશક્ષણ િવભાગ, પ્રારં�ભક હસ્તક્ષપેનો િવભાગ/િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓ િવકલાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� િવશેષ 
િશક્ષણ સેવાઓ માટ� માધ્યિમક સકં્રમણની યોજના માગર્દિશ�કા િવકલાગં વ્ય�ક્તઓની શાળાથી માધ્યિમક પછ�ના 

પ�રણામો પરની ગિત પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� છે. માધ્યિમક સકં્રમણની યોજનાનો એક �ખુ્ય ઘટક એ છે ક� ક્રિમક સકં્રમણ 

પ્ર�િૃ�ઓ અન ેસેવાઓ વ્ય�ક્ત-ક��ન્દ્રત છે અન ેવ્ય�ક્તગત િશક્ષણ કાયર્ક્રમ (��ડિવજલ એ��કુ�શન પ્રોગ્રામ - IEP) ન ેચલાવ ે

છે. િવદ્યાથ�ઓન ે હાઇ સ્�ૂલમાથંી સફળતા�વૂર્ક નીકળ�ન ે કોલજે, કાર�કદ� અન ેસ�દુાય માટ� તયૈાર થવા માટ�, વહ��ુ ં

આયોજન �બૂ મહત્વ�ણૂર્ છે.  મેર�લેન્ડમા,ં સકં્રમણની યોજના અને સકં્રમણ સવેાઓ�ુ ંિવતરણ એ IEP વષર્ દરિમયાન શ� 

થાય છે, �મા ંિવદ્યાથ�ની �મર 14 વષર્ની થાય છે.  

િવકલાગં વ્ય�ક્ત િશક્ષણ અિધિનયમ (IDEA) જણાવ ેછે ક� કાયદાનો હ�� ુએ "ખાતર� કરવાનો છે ક� તમામ િવકલાગં 

બાળકોન ેતમેની પાસે એક િન:�લુ્ક યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણ ઉપલબ્ધ હોય � તેમની અનન્ય જ��રયાતોન ેપહ�ચી વળવા માટ� 

રચાયેલ િવશષે િશક્ષણ અને સબંિંધત સવેાઓ પર ભાર �કૂ� છે અન ેતમેન ેવ� ુરોજગાર અને સ્વતતં્ર �વન િનવાર્હ માટ� 

તૈયાર કર� છે." કાયદો િશક્ષકો, માતાિપતા અન ેસ�દુાય એજન્સીઓએ િવદ્યાથ�ન,ે તે અથવા તેણી માધ્યિમક પછ�ના ધ્યેયો 

અને પ�રણામો તરફ કામ કરતી વખત ેટ�કો આપવા માટ� સાથ ેમળ�ન ેકામ કરવાની જ��રયાત પર ભાર �કૂ� છે. િવદ્યાથ�ન ે

તેના પોસ્ટસ-ેકન્ડર� લક્ષ્યો �ધુી પહ�ચવા માટ� જ�ર� �ુશળતાની પ્રા�પ્તમા ંસકં્રમણ સવેાઓ �રૂ� પાડવી આવશ્યક છે. 

IDEA 2004 એ િવકલાગંતા ધરાવતા િવદ્યાથ� માટ�ની પ્ર�િૃ�ઓના સકં�લત સ�હૂ તર�ક� સકં્રમણ સવેાઓ વ્યાખ્યાિયત કર� 

છે �: 

● પ�રણામલક્ષી પ્ર�ક્રયાની �દર રહ�વા માટ� રચાયલે છે, િવકલાગં વ્ય�ક્તની શૈક્ષ�ણક અને કાયાર્ત્મક િસ�ધ્ધમા ં

�ધુારો કરવા પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર�લ છે � તેન ેશાળામાથંી માધ્યિમક પછ��ુ ંિશક્ષણ; વ્યવાસાિયક િશક્ષણ; 

સકં�લત રોજગાર; ચા� ુઅન ે�ખુ્ત િશક્ષણ; �ખુ્ત સેવાઓ; સ્વતતં્ર �વનિનવાર્હ અથવા સ�દુાય સહભા�ગતા 

સ�હતની પોસ્ટ-સ્�ૂલ (શાળા પછ�ની) પ્ર�િૃ�ઓ �ધુી તમેની ગિતિવિધન ેસરળ બનાવ ેછે; 

● વ્ય�ક્તની જ��રયાતોન ેઆધાર�, તમેની શ�ક્ત, પસદંગીઓ અન ે�ુ�ચઓ ધ્યાનમા ંલઈન;ે અને;  

● �ચૂના, સબંિંધત સવેાઓ, સ�દુાયના અ�ભુવો, રોજગારનો િવકાસ અન ેશાળા પછ�ના અન્ય �ખુ્ત વયના 

ઉદે્દશો અને �યાર� યોગ્ય હોય ત્યાર� રો�જ�દા �વન કૌશલ્ય�ુ ંસપંાદન અન ેકાયાર્ત્મક વ્યાવસાિયક �લૂ્યાકંન 

શામેલ કરવા માટ� રચાયેલ છે. 
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સકં્રમણ આયોજન 
સકં્રમણ આયોજનનો ધ્યયે એ છે ક� િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓ �યાર� તેઓ શાળામાથંી પ્રગિત કર� છે અને �ખુ્ત િવ�મા ં�વન 

માટ� તૈયાર થાય છે ત્યાર� તેઓન ેસહયોગ આપવો. આમા ંકોલેજ, કાયર્, પ�રવહન, રહ�વાની વ્યવસ્થા, આરોગ્ય સભંાળ અન ે

દ� િનક �વનિનવાર્હની યોજના શામેલ છે. �ખુ્ત પ્ર�િૃ�ઓ નીચેનામાથંી કોઈપણ�ુ ંસયંોજન હોઈ શક� છે:  

● સ્વ-િનધાર્રણ અન ે�હમાયત  
● સ�દુાય સહભા�ગતા  
● માધ્યિમક-પછ��ુ ંિશક્ષણ  
● રોજગાર તાલીમ  
● સ્પધાર્ત્મક રોજગાર 
● સ્વતતં્ર �વનિનવાર્હ  
● �ખુ્ત સવેા જોડાણો  

િવદ્યાથ�ના ભાિવ માટ��ુ ંસકં્રમણ આયોજન કાર�કદ�ની ��િૃત અને સશંોધન પ્ર�િૃ�ઓ સાથ ેપ્રાથિમક શાળાની સાથોસાથ 

જ શ� થાય છે. ઔપચા�રક સકં્રમણ�ુ ંઆયોજન IEP પ્ર�ક્રયા દ્વારા શ� થાય છે, � વષ� િવદ્યાથ� 14 વષર્ના થાય છે અને 

IEP ના િવકાસ તરફ આગળ વધે કર� છે. િવદ્યાથ�ઓ, માતાિપતા અને િશક્ષકોના સહયોગ સાથ,ે રોજગાર, માધ્યિમક-પછ�ના 

િશક્ષણ અથવા રોજગાર તાલીમના ક્ષતે્રોમા ંઅને જો યોગ્ય હોય તો સ્વતતં્ર �વનિનવાર્હમા ંતેમના માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યોન ે

ઓળખે છે. આ માધ્યિમક પછ�ના લક્ષ્યો વય યોગ્ય સકં્રમણ આકારણીના પ�રણામો પર આધા�રત છે.  

સકં્રમણ આયોજન શા માટ� જ�ર� છે?  

સકં્રમણ યોજના એ �િુનિ�ત કરવા માટ� રચાયેલ છે ક� િવદ્યાથ�ને શાળામાથંી �ખુ્ત �વન તરફ એક સરળ સકં્રમણ કરવા 

માટ� જ�ર� �ુશળતા અન ેસવેાઓ પ્રદાન કરવામા ંઆવે. IEP વાળા િવદ્યાથ�ઓ માટ�, સાવર્જિનક શાળા પ્રણાલીઓ અને 

�બન-સાવર્જિનક શાળાઓ શૈક્ષ�ણક સહાય �રૂ� પાડ� છે �મા ંસહાયક તકનીક, નોકર�ની તાલીમ, વ્ય�ક્તગત સહાય અને 

IEP ટ�મને યોગ્ય લાગ ેતે અન્ય સમથર્ન શામેલ હોઈ શક� છે. �યાર� િવદ્યાથ�ઓ હાઇ સ્�ૂલમાથંી બહાર નીકળે છે, ત્યાર� આ 

સહયોગ આપમેળે �રૂા પાડવામા ંઆવતા ંનથી, પછ� ભલ ેતે શાળાના વષ� દરિમયાન ઉપલબ્ધ હતા. (પાત્રતા અન ેઉમદેવાર� 

�ગેનો િવભાગ �ુઓ)  

સકં્રમણ આયોજનમા ંશેનો સમાવેશ થાય છે?   
સકં્રમણ આયોજન પ્ર�ક્રયા ત્યાર� થાય છે �યાર� IEP વાળા િવદ્યાથ�ઓ ગ્રે��એુશન પછ� તેઓ �ુ ંકરશ ેત ેઓળખ ેછે અને 

આ લક્ષ્યો �ધુી પહ�ચવા માટ� જ�ર� �ુશળતા, તાલીમ, િશક્ષણ અને/અથવા સસંાધનોન ેધ્યાનમા ંલ ેછે.  તેમા ંઆ પણ 

શામેલ છે: 

● યોગ્ય �ખુ્ત સવેા એજન્સીઓન ેઓળખવી અને અર� કરવી. 
● ભાિવ કોલેજો, નોકર�દાતા અથવા સેવા પ્રદાતાઓ માટ� જ�ર� દસ્તાવેજો એકત્રીત કરવા. 
● તાલીમ સકં્રમણ પ્ર�િૃ�ઓ અન ેિવદ્યાથ�ઓન ેઆ લક્ષ્યો �ધુી પહ�ચવામા ંસમથર્ બનાવવા માટ� 
●  જ�ર� સહયોગ�ુ ંિનધાર્રણ.  
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સકં્રમણ માટ��ુ ંઆયોજન �ારથી શ� થાય છે?   
સકં્રમણ�ુ ંઆયોજન િવદ્યાથ� �યાર� 14 વષર્ના થાય છે ત્યાર� શ� થાય છે, જો પહ�લા ન થઈ ગયા હોય. આ સમય,ે એક

ઔપચા�રક સકં્રમણ યોજના, ક� �મા ંિવદ્યાથ�ના માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યો અને સકં્રમણ સેવાઓ શામેલ છે, ત ેિવકિસત થવી

અન ેIEP મા ંશામેલ થવી આવશ્યક છે. આ �બૂ જ વહ��ુ ંહોવા�ુ ંજણાઈ શક� છે, પરં� ુસાવચેતી�વૂર્ક આયોજન કર�ુ ંજ�ર�

છે, જો િવદ્યાથ�ઓએ તમેના માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યોન ેપ્રાપ્ત કરવામા ંસહાય માટ� જ�ર� �ુશળતા અન ેઅ�ભુવો પ્રાપ્ત કરવા

હોય. 14 વષર્ની �મર� સકં્રમણ આયોજન પ્રારંભ કરવાથી િવદ્યાથ�ન ેતમેની માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યની પસદંગીઓ�ુ ંઅન્વષેણ

કરવાનો અને સકં્રમણના અ�ભુવો અન ેપ્રાપ્ત કર�લ જ્ઞાનના આધાર� તમેન ેસશંોિધત કરવાનો અથવા બદલવાનો સમય મળે

છે. તે માધ્યિમક-પછ�ની સેવાઓ અને સહયોગ માટ� પણ સમય આપશ ે�મ ક�: કોલજેમા ંશૈક્ષ�ણક સહયોગ, જોબ કો�ચ�ગ,

પસર્નલ ક�ર (વ્ય�ક્તગત સભંાળ) સહાય, સબિસડ�વાળા આવાસો અથવા અન્ય �ખુ્ત સવેાઓ.  

ભાગીદારોની �િૂમકાઓ અન ેશામલેગીર� 
માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યોની ઓળખ �ટલા જ મહત્વ�ણૂર્ તે િવિવધ �હસ્સેદારો છે � સકં્રમણ પ્ર�ક્રયાન ેટ�કો આપી શક� છે

અન ેિવદ્યાથ�ન ેઓળખેલ લક્ષ્યોન ેપ્રાપ્ત કરવામા ંસહાય કર� છે. �હસ્સેદારો સકં્રમણ યોજનાના ટ�બલ પર િવિવધ �િૂમકાઓ

અને જવાબદાર�ઓ સાથે આવે છે. આ સ્થાિનક શાળા પ્રણાલીઓ �જુબ િવિવધ હોઈ શક� છે.  

ભાગીદાર �િૂમકાઓ/જવાબદાર�ઓ 
િવદ્યાથ� o સકં્રમણ યોજનામા ંસહભાગીતા

o શ�ક્ત અને પડકારોન ેઓળખવા
o �ુ�ચઓ અને પસદંગીઓ વ્યક્ત કરવી
o માધ્યિમક-પછ�ના લક્ષ્યો ઓળખવા

o IEP મા ંઓળખાયલે સકં્રમણ પ્ર�િૃ�ઓમા ંસહભાગી થ�ું
માતા-િપતા/વાલી o IEP અન ેસકં્રમણ ટ�મ આયોજન બેઠકોમા ંસહભાગી થ�ુ ં

o IEP ટ�મ સાથ ેિવદ્યાથ�ઓની શ�ક્ત, �ુ�ચઓ અને સહાયની જ��રયાતોન ેશેર

કરવી
o િવદ્યાથ�ને અન્ય સકં્રમણ સહભાગીઓન ેએક્સેસ કરવામા ંસહાય કરવી
o િવદ્યાથ�ના લક્ષ્યોની �હમાયત કરવી
o સભંિવત નોકર�ની તકો માટ� સપંક� અને નેટવકર્  શેર કરવા
o સકં્રમણ ભાગીદારો માટ� પ્રિતસાદ �રૂા પાડવા
o સકં્રમણની સમયર�ખાની સમીક્ષા કરવી અન ેજ��રયાત �જુબ સહયોગ માગંવો

શાળા તતં્ર o રા�ય અને સ�દુાય એજન્સીઓ સાથ ેવાતચીત કરવા માટ� માતાિપતા/વાલીની

પરવાનગી �રુ�ક્ષત કરવી
o �યાર� સકં્રમણની ચચાર્ થાય છે ત્યાર� સહભાગીઓન ેIEP ટ�મની મી�ટ�ગ્સમાં

આમિંત્રત કરવા
o રા�ય એજન્સીઓ �મ ક� Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન

સેવાઓ િવભાગ), Developmental Disabilities Administration (DDA) )િવકાસાત્મક

િવકલાગંતા સચંાલન), અન ેBehavioral Health Administration (BHA) (વતર્�કૂ�ય

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
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ભાગીદાર �િૂમકાઓ/જવાબદાર�ઓ 

સ્વાસ્થ્ય સચંાલન) �વી માધ્યિમક-પછ�ની સેવાઓ માટ� અર� કરવામા ં

માતાિપતા/વાલીઓને સહાય કરવા. 
o જો િવદ્યાથ�ના IEP મા ં�ચૂવવામા ંઆવે તો અિધ�ૃત કાયર્ વાતાવરણમા ં�ચૂના 

અને કાયર્ અ�ભુવ પ્રદાન કરવા 
o પાત્ર િવદ્યાથ�ઓ અન ેસભંિવત પાત્ર િવદ્યાથ�ઓની ઓળખ થાય છે અને �વૂર્-

રોજગાર સકં્રમણ સવેાઓ (Pre-ETS) પ્રાપ્ત કર� છે તેની ખાતર� કરવા માટ� DORS 

સાથ ેમળ�ન ેકામ કર�ુ.ં 
o સકં્રમણની યોજનાના પાસાઓ અન ે રા�ય એજન્સીઓ માટ�  અર� 

પ્ર�ક્રયા/સમયર�ખા સબંિંધત માતાિપતા માટ� મા�હતીપ્રદ બઠેકો પ્રદાન કરવી � શાળા 

પ્રણાલીમાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� િવદ્યાથ�ન ેસેવાઓ પ્રદાન કર� શક�. 
o બહાર નીકળ્યા પછ� િવદ્યાથ�ઓની પ્રગિત અને �સ્થિતન ેદસ્તાવે��ૃત અન ે�રપોટર્  

કરવી 
મેર�લેન્ડ �નુવર્સન 

સેવાઓ િવભાગ 

(DORS) 

o શ� હોય ત્યાર� સકં્રમણ યોજના બેઠકોમા ંસહભાગી થ�ુ/ંIEP બેઠકોમા ંહાજર 

રહ��ુ ં
o રોજગાર માટ�ની વ્ય�ક્તગત યોજના (IPE) િવકસાવવા માટ� હાઇ સ્�ૂલના છેલ્લા વષર્ 

પહ�લા લાયક િવદ્યાથ�ઓ સાથે કામ કરવા�ુ ંશ� કર�ુ.ં 
o માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણ અન/ેઅથવા રોજગારમા ંસફળ સકં્રમણ માટ� જ�ર� 

સેવાઓની ઓળખ કરવી  
o િવદ્યાથ�ઓન ેનોકર�ના િવકાસ અન ેરોજગાર સવેાઓ બાબતે સહયોગ આપવા 

માટ� Community Rehabilitation Providers (CRP) (સ�દુાય �નુવર્સન પ્રદાતા) સાથ ે

કરાર કરવા 
o નોકર� અન્વેષણ પરામશર્, કાયર્-આધા�રત િશક્ષણ અ�ભુવો, સ્વ-�હમાયત માટ� 

�ચૂના, માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણમા ંતકો માટ� પરામશર્ અને કાયર્સ્થળની તત્પરતા 

તાલીમના ક્ષેત્રોમા ં14-22 વષર્ની વયના હાઇ સ્�ૂલના િવદ્યાથ�ઓન ેરોજગાર �વૂ�ની 

તાલીમ સવેાઓ (Pre-ETS) પ્રદાન કરવી. 
મેર�લેન્ડ િવકાસલક્ષી 

અપગંતા સચંાલન 

(DDA) 

o સકં્રમણ યોજનામા ંસહભાગીતા 
o િવદ્યાથ�ઓન ેસેવાઓ માટ� લાયક બનવા અન ેએક્સસે કરવા માટ� યોગ્ય 

દસ્તાવે�કરણ છે ત ે�િુનિ�ત કરવા માટ� અન્ય સકં્રમણ ભાગીદારો સાથે સહયોગ 

કરવો 
o શાળામાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� પાત્ર વ્ય�ક્તઓ માટ� લાબંા-ગાળા�ુ ંભડંોળ પ્રદાન 

કર�ુ ં
o શાળામાથંી �ખુ્ત િવ�મા ંસકં્રમણમા ંસહાય માટ� Coordinator of Community 

Services (CCS) (સ�દુાય સવેાઓના સયંોજક) સાથ ેકરાર કરવા 
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ભાગીદાર �િૂમકાઓ/જવાબદાર�ઓ 
�ખુ્ત સવેા

પ્રદાતાઓ, સ�દુાય

�નુવર્સન પ્રદાતાઓ

(CRP)

o સકં્રમણ યોજનામા ંસહભાગીતા
o કાયર્-આધા�રત અ�ભુવોની �િુવધા આપવા અન ેસ્�ૂલમાથંી બહાર નીકળતા ંપહ�લાં

અને પછ� જોબ ડ�વલપમેન્ટ (નોકર� િવકાસ) અને જોબ કો�ચ�ગ (નોકર�

અ�િુશક્ષણ) પ્રદાન કરવા માટ� શાળા પ્રણાલીઓ અન ેDORS સાથે કરારબદ્ધ

સમ�ૂતી કરવી.
o હાઈસ્�ૂલમાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� જોબ ડ�વલપમેન્ટ અને જોબ કો�ચ�ગ પ્રદાન

કરવા માટ� DORS અને DDA ક્લાયન્ટ્સ માટ� સવેાઓ અને સહયોગ પ્રદાન કરવા
કોલેજો, માધ્યિમક-

પછ�ના િશક્ષણ

તાલીમ કાયર્ક્રમો 

o કોલેજ ક�મ્પસ પર Disability Support Services (િવકલાગંતા સહયોગ સવેાઓ) ના

સહયોગથી આવાસન �િુવધા અને સહાયતાની જ��રયાતોન ેઓળખવા માટ�

િવદ્યાથ� સાથે જોડા�ું
o ક�મ્પસ પ્ર�િૃ�ઓ, અભ્યાસક્રમો અને રોજગારમા ંસહભાગી થવા માટ� પ્રવેશ અને

સહાય પ્રદાન કરવી
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મરે�લને્ડ હાઇ સ્�ૂલ �ડપ્લોમા અન ેમરે�લને્ડ હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ 

પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન માટ�ની આવશ્યકતાઓ 
મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�લૂ �ડપ્લોમા 
(�ુઓ COMAR 13A.03.02.09) 

 
● મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ �ડપ્લોમા એવા િવદ્યાથ�ન ેઆપવામા ંઆવશ ે�: 

 
a. ન�ધણી, ક્ર��ડટ અન ેસવેાઓ આવશ્યકતાઓ �ણૂર્ કર� છે.  
b. સ્થાિનક શાળા પ્રણાલીઓ વધારાની ક્ર��ડટ આવશ્યકતાઓ સ્થાિપત કર� શક� છે અથવા િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા 

રા�ય દ્વારા િનધાર્�રત લ��ુમ આવશ્યકતાઓથી આગળ સ્થાિનક �પે સ્થાિપત આવશ્યકતાઓન ેપહ�ચી 

વળવા માટ� પ્રોત્સાહન �પે �ડપ્લોમામા ંસમથર્ન ઉમેર� શક� છે.  

 
● વ� ુમા�હતી માટ� �લુાકાત લો: 

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf 
 

મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�લૂ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન 
(�ુઓ COMAR 13A.03.02.09E) 

● મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન ફક્ત એવા િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓને જ આપવામા ંઆવશ ે� 

�ડપ્લોમા માટ�ની આવશ્યકતાઓન ે�ણૂર્ કર� શકતા નથી પરં� ુ� નીચેના ધોરણોન ે�ણૂર્ કર� છે: 

a. િવદ્યાથ� ગ્રેડ 8 અથવા તેના સમકક્ષ વયથી ઓછામા ંઓછા 4 વષર્ આગળ માટ�ના િશક્ષણ કાયર્ક્રમમા ં

પ્રવશે મેળવ ેછે, અન ેિવકલાગં િવદ્યાથ�ના માતાિપતા સાથે સમ�ૂતી સાથે, વ્ય�ક્ત માટ� કાયર્-િવ�મા ં

પ્રવશે યોગ્ય �ુશળતા િવકસાવવા માટ�, એક નાગ�રક તર�ક� જવાબદાર��વૂર્ક કાયર્ કરવા અન ેપ�ર�ણૂર્ 

�વનનો આનદં મેળવવા માટ� એક IEP ટ�મ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવે છે, �મા ંિનમ્ન�લ�ખત શામેલ છે, 

પરં� ુત ે�રૂ�ુ ંમયાર્�દત નથી: 
● લાભકારક રોજગાર; 
● પોસ્ટ-સેકન્ડર� (માધ્યિમક પછ��ુ)ં િશક્ષણ અન ેતાલીમ; 
● સમિથ�ત રોજગાર; અન ે
● અન્ય સવેાઓ ક� � સ�દુાયમા ંસકં�લત કરવામા ંઆવે છે; અથવા 

b. િવદ્યાથ� �ણ ેગ્રેડ 8 અથવા તેની વય સમકક્ષ પછ� 4 વષર્ માટ�ના િશક્ષણ કાયર્ક્રમમા ંપ્રવશે મેળવ્યો છે 

અને આગામી શાળા વષર્ના પહ�લા �દવસ પહ�લા 21 વષર્ની �મર� પહ�ચી ગયા હશે.  

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf
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● મેર�લેન્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ � િવદ્યાથ�ની �ુશળતા�ુ ંવણર્ન કર� છે તેની સાથે મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ 

પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન હો�ુ ંજોઈએ.  

● કોઈ અપગં િવદ્યાથ�ન ેમેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન આપવાનો �િતમ િનણર્ય િવદ્યાથ�ના 

હાઇ સ્�ૂલમા ંછેલ્લા વષર્ના પ્રારંભ �ધુી કરવામા ંનહ� આવ.ે  

● ન�ધપાત્ર જ્ઞાનાત્મક અપગંતા ધરાવતા િવદ્યાથ� હાઇ સ્�ૂલ સ્નાતકની આવશ્યકતાઓન ે�ણૂર્ નહ� કર� શક�, જો કોઈ 

િવદ્યાથ�:  

a. કોઈ અલ્ટ�ન��ટવ એક�ડિમક એ�ચવમેન્ટ સ્ટાન્ડ�્ર્સ ન ેઆધાર� અલ્ટ�ન��ટવ એસસેમેન્ટ (AA-AAAS) મા ં

સહભાગી થાય છે; અને  
b. હાઇ સ્�ૂલ દ્વારા અલ્ટ�ન��ટવ એક�ડિમક એ�ચવમેન્ટ સ્ટાન્ડ�્ર્સ પર આધા�રત �ચૂના પ્રાપ્ત કરવા�ુ ંચા� ુરાખે 

છે.  

● જો કોઈ િવદ્યાથ�, િવદ્યાથ�ના િશક્ષણ કાયર્ક્રમની સમા�પ્ત પહ�લા સ્નાતક સમારોહમા ંભાગ લ ેછે, તો સમારોહમા ંશાળા 

પ્રણાલી િવદ્યાથ�ને સ�ટ��ફક�ટ ઓફ એ�ચવમેન્ટ અથવા �ડપ્લોમાની જગ્યાએ અન્ય સમાન શીષર્ક ધરાવ�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

આપશ.ે (COMAR 13A.03.02.09E(3) 

મેર�લને્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ (MSOP) 

મેર�લેન્ડ IEP સાથનેા િવદ્યાથ�ઓન ેતેઓ સ્�ૂલથી સ્�ૂલ પછ�ની પ્ર�િૃ�મા ંસ્થાનાતંર કર� તે પહ�લા ંમેર�લેન્ડ સમર� ઓફ 

પફ�મર્ન્સ (MSOP) પ્રદાન કર� છે. MSOP િવકલાગંતા ધરાવતા વ્ય�ક્તઓ િશક્ષણ અિધિનયમ, 2004 ની �નુઃઅિધ�ૃતતા 

હ�ઠળ આવશ્યક છે. મેર�લેન્ડમા,ં આ દસ્તાવજે IEP સાથેના તમામ િવદ્યાથ�ઓન ેતેઓ મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ �ડપ્લોમા અથવા 

મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન સાથે બહાર નીકળે તે પહ�લા ંઆપવામા ંઆવ ે છે. (�ુઓ COMAR 

13A.03.02.09E (2)). 

મેર�લેન્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ (MSOP) શા માટ� મહત્વ�ુ ંછે? 

મેર�લેન્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ IEP સાથ ેબહાર નીકળતા િવદ્યાથ�ઓન ેમહત્વ�ણૂર્ મા�હતી પ્રદાન કર� છે �નો તેઓ 

સ્�ૂલમાથંી માધ્યિમક પછ�ની પ્ર�િૃ�ઓમા ંસકં્રમણ કરતી વખત ેઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્ર�િૃ�ઓમા ંરોજગાર, માધ્યિમક 

પછ��ુ ંિશક્ષણ, સમિથ�ત રોજગાર અથવા સ�દુાય �નુવર્સન પ્રદાતાઓ દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવેલ સ્વતતં્ર �વનિનવાર્હ 

શામેલ હોઈ શક� છે. MSOP િવદ્યાથ�ના IEP ના ભાગ �પ ેજનર�ટ કરવામા ંઆવશ,ે અન ેએકિત્રત કરવામા ંઆવતી મા�હતી 

િવદ્યાથ�, પ�રવાર અન ેIEP ટ�મના ઇન�ટુ પર આધા�રત છે.   

MSOP સભંિવત નોકર�દાતા, માધ્યિમક-પછ�ની િશક્ષણ સસં્થાઓ અને �ખુ્ત વયની સેવા પ્રદાતાની �વુાન �ખુ્તની 

�ુશળતા, શ�ક્ત અને કોઈ પણ સહયોગ િવશ ેસાથર્ક મા�હતી પ્રદાન કર� શક� છે � તેને/તેણીન ેસફળ થવા માટ� જ�ર 

પડ� શક� છે. મેર�લેન્ડ સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સના ચાર ભાગો છે. દર�ક ભાગ નીચે ��ૂચબદ્ધ કર�લ છે.  
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ભાગ 1 - �ષૃ્ઠ�િૂમ મા�હતી  
ભાગ 2 - િવદ્યાથ�ના માધ્યિમક પછ�ના લક્ષ્યો 
ભાગ 3 - સમર� ઓફ પફ�મર્ન્સ (શૈક્ષ�ણક, જ્ઞાનાત્મક, અને કાયાર્ત્મક સ્તર) 
ભાગ 4 - માધ્યિમક પછ�ના લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણો  
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ઉમદેવાર� િવ. યોગ્યતા 

�હ�ર િશક્ષણની ઉમેદવાર� અને �ખુ્ત સવેાઓ માટ�ની યોગ્યતા વચ્ચનેો તફાવત સમજવો �બૂ જ � ૂઝંવણભ�ુ� હોઈ શક� છે. 

મેર�લેન્ડમા,ં એક િવકલાગંતા ધરાવતા �વુાન �ખુ્ત ક� � િવશષે િશક્ષણ સવેાઓ મળેવ ેછે તે શાળાના વષર્ દરિમયાન િન:�લુ્ક, 

યોગ્ય, �હ�ર િશક્ષણ માટ� હકદાર છે � વષ� તેઓ 21 વષર્ના થાય છે અથવા મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ �ડપ્લોમા અથવા મેર�લેન્ડની 

હાઇ સ્�ૂલ સ�ટ��ફક�ટ ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન માટ�ની આવશ્યકતાઓન ે�ણૂર્ કર� છે. આ સેવાઓ િવદ્યાથ�ઓના વ્ય�ક્તગત 

િશક્ષણ કાયર્ક્રમ (IEP) ની �દર IEP ટ�મ દ્વારા ન�� કયાર્ �જુબ દસ્તાવે��ૃત કરવામા ંઆવ ે છે અન ેતને ેસ્થાિનક શાળા 

પ્રણાલી દ્વારા ભડંોળ ��ંુૂ પાડવામા ંઆવે છે. � િવદ્યાથ� મરે�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ �ડપ્લોમા અથવા મેર�લેન્ડ હાઇ સ્�ૂલ�ુ ંસ�ટ��ફક�ટ 

ઓફ પ્રોગ્રામ કં�પ્લશન સાથ ેસ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળે છે, તે હવે સેવાઓ માટ� હકદાર રહ�તા નથી. આ તબ�ે વ્ય�ક્તએ 

તેઓ �ખુ્ત સવેાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ તે જોવા માટ� અર� કરવી આવશ્યક છે. પાત્રતાના માપદંડન ેપહ�ચી 

વળવા ઉપરાતં, �ખુ્ત સેવા એજન્સીઓ (દા.ત. DORS, DDA અન ેBHA) તરફથી સેવાઓ અને સહયોગ મેળવવા માટ� ભડંોળ 

ઉપલબ્ધ હો�ુ ંઆવશ્યક છે. નીચેનો ચાટર્  �ુઓ. 

ઉમેદવાર� 
�યાર� શાળામા ંપ્રવેશ મળે 

પાત્રતા (ADA અને િવભાગ 504) 
શાળામાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� અથવા �મર 21 

��ડિવજલ્સ િવથ �ડસબેલ્સ એ��કુ�શન એક્ટ (IDEA) 

ધરાવતા વ્ય�ક્ત એ એક "ઉમેદ�વાર�" કાયદો છે �નો 

હ�� ુ િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓન ે િવના�લુ્યે, યોગ્ય પ્રાથિમક 

અને માધ્યિમક િશક્ષણની ખાતર� આપવાનો છે. 

અમે�રકન્સ િવથ �ડસેબીલીટ�સ એક્ટ (ADA) એ પહ�ચ િવશે છે. 

કલમ 504 અને એડ�એ�ુ ંલક્ષ્ય અવરોધોન ે �ૂર કરવા�ુ ંઅને 

વાજબી આવાસન સગવડની ખાતર� આપવા�ુ ં છે. િવકલાગં 

વ્ય�ક્તઓ એકમાત્ર સપંકર્ �બ��ુ બન ે છે, માતાિપતા અથવા 

પ�રવાર નહ�. 
• મફત, યોગ્ય �હ�ર િશક્ષણ (FAPE) 
• ન્�નૂતમ પ્રિતબિંધત પયાર્વરણ (LRE) 
• ખાસ રચાયેલ �ચૂના (SDI) 
• સબંિંધત સેવાઓ 
• વ� ુ િશક્ષણ, રોજગાર અને સ્વતતં્ર �વન િનવાર્હ 

માટ�ની તયૈાર� 
• એવી સવેાઓ માટ� હકદાર� ક� � િવદ્યાથ�ઓન ે

શાળામા ંસફળતા પ્રાપ્ત કરવામા ંમદદ કરશ ે
• સેવાઓ શાળા પ્રણાલી દ્વારા એક્સસે કરવામા ં

આવે છે 

• માધ્યિમક પછ�ની સવેાઓ માટ�ની પાત્રતાની બાયંધર� નથી  
• વ્ય�ક્તએ સેવાઓ માટ� પાત્ર થ�ુ ંઆવશ્યક છે  
• સેવાઓ પર ભડંોળ અન ેઉપલબ્ધતા પર આધાર રાખે છે 
• માધ્યિમક-પછ�ની સવેાઓ ફક્ત એ ખાતર� આપે છે ક�  
• વ્ય�ક્તઓન ેસમાન એક્સસે પ્રદાન કરવામા ંઆવ ે
• સેવાઓ મેળવવા માટ�ની જવાબદાર� 

વ્ય�ક્ત/માતાિપતા/વાલી પર છે 
• સેવાઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવી શક� છે જો �રૂતા કમર્ચાર�ઓ, 

�િુવધા ખાત ેક્ષમતા હોય અન/ેઅથવા સેવાઓ �રૂ� પાડવા 

માટ� ભડંોળ હોય 
• સ્વ-�હમાયત આવાસન મેળવવા માટ� જ�ર� છે 

�ખુ્તતાની �મર 
�ખુ્તતાની વય એ કાયદ�સર ર�ત ેિનધાર્�રત વય છે �મા ંવ્ય�ક્ત �ખુ્તતાના તમામ અિધકારો અન ેજવાબદાર�ઓ સાથે, એક 

�ખુ્ત માનવામા ંઆવ ેછે. �યાર��ખુ્તતાની વય શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, ત્યાર� તે સામાન્ય ર�ત ે�યાર� કોઈ �વુાન વ્ય�ક્ત 

�ખુ્ત વયની માનવામા ંઆવતી �મર� પહ�ચ ેછે તેન ેઉલ્લ�ેખત કર� છે. મેર�લેન્ડમા ંત ે�મર 18 છે. 18 વષર્ની �મર� પહ�ચવાના 
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ઓછામા ંઓછા એક વષર્ પહ�લા,ં વ્ય�ક્તએ IDEA હ�ઠળ તમેના અિધકારો િવશ ે�ણ કરવી આવશ્યક છે. મેર�લેન્ડમા,ં 

શૈક્ષ�ણક િનણર્ય લવેા�ુ ંમયાર્�દત સજંોગો િસવાય �ખુ્તતાની વયે અપગંતા ધરાવતા િવદ્યાથ�ન ેઆપમેળે સ્થાનાતં�રત થ�ુ ં

નથી. (િશક્ષણ લેખ §8-412.1, મેર�લેન્ડનો એનોટ�ટ�ડ કોડ �ુઓ) 

Maryland State Adult Service Agencies (મેર�લેન્ડ રા�ય �ખુ્ત સેવા એજન્સીઓ) 
નીચેનો િવભાગ ચાર રા�ય એજન્સીઓ વણર્વ ેછે � લાયક વ્ય�ક્તઓ માટ� સેવાઓ અથવા સહયોગ �રૂા પાડ� શક� છે. 

વ્ય�ક્તએ દર�ક એજન્સી માટ� ચો�સ પાત્રતાના માપદંડન ે�ણૂર્ કરવા આવશ્યક છે. ચાર રા�ય એજન્સીઓ અન ેતેમના 

પાત્રતાના માપદંડનો સ�ંક્ષપ્ત સારાશં આપવામા ંઆવેલ છે.  

મરે�લને્ડ રા�ય �ખુ્ત સવેા એજન્સીઓ: DORS 
એજન્સી�ુ ંનામ અન ેવણર્ન એજન્સી મા�હતી 

Division of Rehabilitation Services (DORS)  
(�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ) http://www.dors.maryland.gov/ 

આ એજન્સી �ુ ંકર� છે? Maryland Division of Rehabilitation Services (DORS) (મેર�લેન્ડ 

�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ) એ સ�ંણૂર્ રોજગાર િવશે છે. જો તમે કામ કરવા માગંો છો, 

DORS તમને સહાય કરવા માગેં છે!  DORS હાઇ સ્�ૂલના િવદ્યાથ�ઓને, કોલેજના 

િવદ્યાથ�ઓને અને અન્ય માન્ય પ્રોગ્રામ્સના િવદ્યાથ�ઓને કામ માટ� તૈયાર કરવામા ંમદદ 

કર� છે. DORS િવકલાગં લોકોને પણ રોજગાર શોધવામા ંમદદ કર� છે. જો તમે કામ કરવા 

માગંતા હોવ અને તમને કોઈ અપગંતા હોય ક� � તમારા માટ� નોકર� શોધવી અથવા ચા� ુ

રાખવી �શુ્ક�લ બનાવે છે, તો DORS તમને મદદ કર� શકશે. 
 
દસ્તાવે��ૃત અપગંતા ધરાવતા �વુાનોને રોજગાર માટ�ની તૈયાર�મા ંમદદ કરવા માટ� 

DORS બે િવિશષ્ટ કાયર્ક્રમ પ્રદાન કર� છે: 
● ઓછામા ંઓછ� 14 વષર્ની વયના, ઓછામા ંઓછા હાઇ સ્�ૂલમા ંહોય, અને 

21 વષર્થી વ� ુ�મરના િવદ્યાથ�ઓ માટ� રોજગાર �વૂ�ની સકં્રમણ સેવાઓ. 

વ� ુમા�હતી માટ� �લુાકાત લો: 

http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf. 
● હાઇ સ્�ૂલ િવદ્યાથ�ઓ માટ� હાઇ સ્�ૂલના છેલ્લા વષર્-પછ�ના વષ� અને આઉટ-

ઓફ-સ્�ૂલ �વુાનો વ્યાવસાિયક �નુવર્સન સેવા �વૂર્-રોજગાર સકં્રમણ 

સેવાઓ ઉપરાતં વધારાની વ્યાવસાિયક �નુવર્સન સેવાઓ માટ� પાત્ર હોઈ 

શક� છે. વ્યવસાિયક �નુવર્સન સેવાઓ માટ� અર� કરવી જોઈએ અને તેના 

માટ� લાયક હોવા જોઈએ. આ સેવાઓ માટ� પ્રિતક્ષા ��ૂચ હોઈ શક� છે.       
 
DORS પાસે મેર�લેન્ડની દર�ક પ�બ્લક હાઇસ્�ૂલમા ંસકં્રમણ સલાહકાર સ�પાયેલ હોય છે 

અને ખાસ કર�ને એવા િવદ્યાથ�ઓ સાથે કામ કર� છે ક� �ઓ રોજગાર માટ� તૈયાર થવા 

સેવાઓ કોણ પ્રાપ્ત કર� શક�? 

DORS સેવાઓ માટ� લાયક બનવા 

માટ�, તમને તમાર� કાયર્ કરવાની 

ક્ષમતા પર ગભંીર અસર કર� તેવી 

શાર��રક અથવા માનિસક 

િવકલાગંતા હોવી આવશ્યક છે, અને 

નોકર� મેળવવા અથવા રાખવા માટ� 

તમને રોજગાર �નુવર્સન સેવાઓની 

જ�ર હોવી જ જોઇએ. જો તમે 

સપ્લીમ�ટલ િસ�ો�રટ� ઇન્કમ (SSI) 

અને/અથવા સોિશયલ િસ�ો�રટ� 

�ડસેબીલીટ� ઇન્સ્યોરન્સ (SSDI) 

પ્રાપ્ત કરતા ંહો, તો તમને DORS 

સેવાઓ માટ� લાયક માનવમા ં

આવશે. DORS યોગ્યતા અને 

પસદંગીના ક્રમ િવશે વધારાની 

�ણકાર� માટ� �ૃપા કર�ને �લુાકાત 

લો: 

https://dors.maryland.gov/cons
umers/Pages/eligibility.aspx 
 
સેવાઓ શ� ક�વી ર�તે કરવી: તમે 

અથવા નીચે ��ૂચ કર�લમાથંી કોઈપણ 

http://www.dors.maryland.gov/
http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
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માટ� ન�ધપાત્ર િવકલાગંતા ધરાવતા હોય. DORS સકં્રમણ સલાહકારો લાયક િવદ્યાથ�ઓ 

સાથે તેમના સ્�ૂલના છેલ્લા ંબે વષર્ દરિમયાન શાળામાથંી માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણ 

અથવા રોજગારમા ંસરળ સકં્રમણની ખાતર� કરવા માટ� સકં્રમણની યોજનામા ંસહાય 

કરવા સેવાઓ (�મ ક� કાર�કદ� પરામશર્ અને િનણર્ય લેવા, સહાયક તકનીક, નોકર�ની 

તૈયાર�, માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણમા ં સહાય, જોબ પ્લેસમેન્ટ સેવાઓ, અને જોબ 

કો�ચ�ગ સેવાઓ) પ્રદાન કરવા અને તેની વ્યવસ્થા કરવા�ુ ંકાયર્ કર� છે. 
 
�ાર� અર� કરવી: તમારા હાઈસ્�ૂલના પ્રથમ વષર્ના પ્રારંભમા ંજ DORS િવદ્યાથ� 

સેવાઓ સાથે જોડાવા�ુ ંઅને તમાર� હાઈસ્�ૂલના છેલ્લા ંબે વષર્મા ંવધારાની સેવાઓ 

માટ� અર� કરવા�ુ ંધ્યાનમા ંલો. લાયક થતા ંિવદ્યાથ�ઓ ઓછામા ંઓછા હાઈસ્�ૂલમા ં

હોય ત્યાર� 14 વષર્ની �મર� �વૂર્-રોજગાર સકં્રમણ સેવાઓ માટ� િવનતંી કર� શક� છે. તે 

આગ્રહણીય છે ક� િવદ્યાથ�ઓ તેમની હાઈસ્�ૂલના છેલ્લા વષર્ પછ�ના વષર્ના ફોલમા ં

DORS દ્વારા વ્યવસાિયક �નુવર્સન સેવાઓ માટ� અર� કર�. જો લાયક હોય, તો 

વ્યવસાિયક �નુવર્સન સેવાઓ વ્ય�ક્ત �યાર� હવે િવદ્યાથ� ન ગણાતો હોય તે પછ� તેને 

ઉપલબ્ધ થઈ શક� છે. િવદ્યાથ�ઓ સાથે તેમના હાઇસ્�ૂલના છેલ્લા ંબે વષર્ દરિમયાન 

કામ કરવાથી, DORS સકં્રમણ સલાહકારોને સકં્રમણ�ુ ંઆયોજન ��ંુૂ પાડવા માટ� 

�રૂતો સમય મળે છે અને શાળામાથંી માધ્યિમક િશક્ષણ અથવા રોજગાર પછ�ની 

        

તમાર� સ્થાિનક DORS ઓ�ફસને 

કોલ કર� શકો છો અથવા એજન્સી 

વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઇન ર�ફરલ 

ફોમર્ �ણૂર્ કર� શકો છો: 
● માતાિપતા, વાલીઓની 

સમંિત સાથે શાળાના 

કમર્ચાર�ઓ. 
● માતા-િપતા અથવા અન્ય 

પ�રવારના સભ્યો. 
● સેવા પ્રદાતાઓ. 

 
http://www.dors.maryland.gov/c
onsumers/Pages/referral.aspx 

મરે�લને્ડ રા�ય �ખુ્ત સવેાઓ એજન્સીઓ: DDA 
એજન્સી�ુ ંનામ અન ેવણર્ન એજન્સી મા�હતી 

Developmental Disabilities 
Administration (DDA) 
(િવકાસલક્ષી અપગંતા 

સચંાલન) 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx 

આ એજન્સી �ુ ં કર� છે? Developmental 

Disabilities Administration (DDA) 
(િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) એક 

સકં�લત સેવા િવતરણ પ્રણાલી �રૂ� પાડ� છે, 

�થી િવકાસલક્ષી અપગંતા ધરાવતા લોકો 

તેમના સ�દુાયમા ંસ�ંણૂર્ સકંલનના લક્ષ્ય 

માટ� સકં�લત સ્પધાર્ત્મક રોજગાર મેળવવા 

અને �ળવવા સ�હતની યોગ્ય સેવાઓ 

પ્રાપ્ત કર�. DDA ની સ�દુાય આધા�રત સેવા 

     

સેવાઓ કોણ પ્રાપ્ત કર� શક�? DDA દ્વારા ભડંોળ ��ંુૂ પાડ�લ સેવાઓ ઉમેદવાર� 
નથી. ટ્રા�ન્ઝશિન�ગ �થુ (TY) સેવાઓ માટ��ુ ંભડંોળ, ભાગ�પે, DDA ના ત્રણ 
ફ�ડરલ વેવર પ્રોગ્રામ્સમાથંી આવે છે: કમ્�િુન�ટ પાથવે, ફ�િમલી સપોટર્  અથવા 
કમ્�િૂનટ� સપોટર્ . વેવસર્ Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 
(ફ�ડરલ સેન્ટસર્ ફોર મે�ડક�ર અને મે�ડક�ઇડ સિવ�સીસ) ના ભડંોળ દ્વારા DDA ને 
ચો�સ સેવાઓ પ્રદાન કરવાની મ�ૂંર� આપે છે. આ ઉપરાતં, Governor’s 
Transitioning Youth Initiative (GTYI) (ગવનર્સર્ ટ્રા�ંઝશિન�ગ �થૂ ઇિનિશએ�ટવ) 
એ શાળા છોડતા લાયક િવદ્યાથ�ઓ માટ� DDA બ�ટમા ંભડંોળ મેળવે છે. GTYI 
એ DDA અને મેર�લેન્ડના Division of Rehabilitation Services (DORS) 
(�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ) વચ્ચેની ભાગીદાર� દ્વારા કર�લ એક સહયોગ છે. 
 

http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
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વેવર પ્રોગ્રામ દ્વારા અથવા DDA રા�ય 

દ્વારા ભડંોળ પ્રાપ્ત સેવાઓ દ્વારા, ઘર અને 

સ�દુાય આધા�રત િવિવધ સેવાઓ અને 

પાત્ર લોકોને �રૂા પાડવામા ં આવતા 

સહયોગનો સમાવેશ થાય છે. 
 
�ાર� અર� કરવી: તમે DDA સેવાઓ 
માટ� કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ �મર� 
અર� કર� શકો છો. કોઈપણ DDA સેવા 
પ્રાપ્ત કરવા માટ� તમે DDA પાત્ર થવા જ�ર� 
છે. જો તમે િવશેષપણે TY સેવાઓ માટ� 
અર� કર� રહ્યા છો, તો તમાર� �મર 14 
વષર્ની હોય ત્યાર� સિવ�િસ�ગ ડ�ડ�એ 
પ્રાદ�િશક કચેર�નો સપંકર્ કરો. તમે તમાર� 
યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� એ�પ્લક�શનને 
અપડ�ટ કરવા અથવા �ણૂર્ કરવા માટ� 
સહાયની માગં કર� શકો છો. તમામ DDA 
માફ� અર�ઓ ભડંોળ માટ� ધ્યાનમા ંલેવા 
યોગ્યતા વષર્ની 30 �ૂન �ધુીમા ં�ણૂર્ થવી 
આવશ્યક છે. જો સકં્રમણની તાર�ખ 21 મા 
જન્મ�દવસ પછ�ની હોય, તો તે વ્ય�ક્ત ઉચ્ચ 
શાળામાથંી બહાર નીકળવાની અથવા 
સ્નાતક થયાની તાર�ખ પછ� એક વષર્ માટ� 
પાત્ર રહ�શે. તે પછ� સબિમટ થયેલ 
અર�ઓ પ્રતીક્ષા ��ૂચ પર �કૂવામા ં
આવશે. અર�ઓ નીચેની �લ�ક પર 
ઓનલાઇન પણ ઉપલબ્ધ છે: 
www.dda.health.maryland.gov/Docum
ents/dda_ea_application_updated.pdf. 

TY પહ�લ માટ� લાયક બનવા માટ�, વ્ય�ક્ત નીચેના માપદંડોના આધાર�, 
િવકાસાત્મક ર�તે અક્ષમ તર�ક� સ�ંણૂર્ ર�તે લાયક હોવા જોઈએ:  
● મેર�લેન્ડ િનવાસી  
● વેવર માટ� લાયક  
● 21 વષર્ની �મર 
● એક ગભંીર દ�ઘર્કાલીન અપગંતા હોય ક� �:  

o માનિસક બીમાર�ના એકમાત્ર િનદાન િસવાય શાર��રક અથવા 
માનિસક ક્ષિતથી હોય. 

o એવી સેવાઓની જ��રયાતમા ં પ�રણમે � વ્ય�ક્તગત �પે 
આયો�જત અને સકં�લત કરવામા ંઆવે છે. 

o એવી સેવાઓની જ��રયાતમા ંપ�રણમે � અનતં સમય �ધુી ચા� ુરહ� 
તેમ લાગે છે.  

o 22 વષર્ની �મર પહ�લા પ�રણામો થયા હોય.  
o સ્વતતં્ર ર�તે �વવા માટ�ની અક્ષમતામા ંપ�રણમે  

ન�ધ: િવકાસલક્ષી અપગંતાના એકમાત્ર િનદાનનો અથર્ એ નથી ક� વ્ય�ક્ત 
આપમેળે પાત્ર છે 
 
વ� ુમા�હતી માટ�, તમાર� પ્રાદ�િશક કચેર�નો સપંકર્ કરો: 
• સેન્ટ્રલ મેર�લેન્ડ (Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Harford, 

and Howard) 1401 Severn Street, Baltimore, MD 21230, 410-234-
8200 

• સધનર્ મેર�લેન્ડ (Calvert, Charles, Montgomery, Prince George’s, 
and St. Mary’s) 312 Marshall Avenue, Laurel, MD 20707, 301-362-
5100 

• વેસ્ટનર્ મેર�લેન્ડ: (Allegany, Carroll, Frederick, Garrett, and 
Washington) 1360 Marshall Street, Hagerstown, MD 21740, 301-
362-5100 

• ઈસ્ટનર્ શોર: (Caroline, Cecil, Dorchester, Kent, Queen Anne’s, 
Somerset, Talbot, Wicomico, and Worcester) 926 Snowhill Road, 
Building 100, Salisbury, MD 21802 , 410-334-6920 

મરે�લને્ડ રા�ય �ખુ્ત સવેાઓ એજન્સીઓ: BHA 
એજન્સી�ુ ંનામ અન ેવણર્ન એજન્સી મા�હતી 

Behavioral Health Administration (BHA) 
(વતર્નલક્ષી આરોગ્ય સચંાલન) https://bha.health.maryland.gov/pages/index.aspx 

આ એજન્સી �ુ ંકર� છે? BHA Maryland Department of Health 
(MDH) (મેર�લેન્ડ આરોગ્ય િવભાગ) નો એક ભાગ છે � માનિસક 
�બમાર� અને/અથવા આલ્કોહોલ અને ડ્રગના ઉપયોગની 
સમસ્યાઓવાળા લોકોને સેવા આપે છે. Local Behavioral 
Administrations (LBHA) (સ્થાિનક વતર્�કૂ�ય સચંાલન) અથવા 
Core Service Agencies (CSA) (કોર સિવ�સ એજન્સીઓ) તર�ક� 

સેવાઓ કોણ પ્રાપ્ત કર� શક�? મે�ડક�ડ માટ� પાત્ર હોય 
તેવા માનિસક સ્વાસ્થ્ય સભંાળની જ�રવાળા લોકો. 
ક�ટલાક ક�સોમા,ં ન�ધપાત્ર માનિસક સ્વાસ્થ્ય 
આવશ્યકતાઓવાળા લોકો ક� �ઓ આિથ�ક કારણોસર 
મે�ડક�ડ માટ� પાત્ર નથી, તેઓ હ� પણ સહાય માટ� લાયક 
થઈ શક� છે. 

http://www.dda.health.maryland.gov/Documents/dda_ea_application_updated.pdf
http://www.dda.health.maryland.gov/Documents/dda_ea_application_updated.pdf
https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
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ઓળખાતી તેની સ્થાિનક એજન્સીઓ દ્વારા, BHA આ પ્રોગ્રામ્સને 
ભડંોળ ��ંુૂ પાડ� છે અને સચંા�લત કર� છે �મા ંશામેલ છે પરં� ુતે 
�રૂ� ુ ં મયાર્�દત નથી: મનો�ચ�કત્સાના હો�સ્પટલની �દરના 
દદ�ઓની સભંાળ, રહ�ણાકં સારવાર, િનયિમત અને સઘન બહારના 
દદ�ઓની સભંાળ, સકંટ સેવાઓ, �નુવર્સન સેવાઓ, પ�રવા�રક 
સહયોગ, માનિસક �બમાર�વાળા લોકો માટ� સમિથ�ત આવાસન 
અને સમિથ�ત રોજગાર. સકં્રમણ-�મરના �વુાનો માટ�ના ક�ટલાક 
કાયર્ક્રમો ક�ટલાક પ્રદ�શોમા ંઉપલબ્ધ છે. 
 
�ાર� અર� કરવી: BHA બાળકો (જન્મથી 16 વષર્ �ધુી) અને 
�વુા અને �ખુ્ત સેવાઓ માટ� ક�ટલીક સેવાઓ પ્રદાન કર� છે � 16 
વષર્ની વયે શ� થાય છે. વ� ુમા�હતી માટ�, સદંભર્ લો: 
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx. 

 
ક�વી ર�તે અર� કરવી: ન�ધ લેશો ક� જો તમે પહ�લાથી 
મે�ડક�ડમા ંન�ધાયેલા છે, તો તમાર� માનિસક આરોગ્ય 
સેવાઓ માટ� અલગથી ન�ધણી કરવાની જ�ર નથી. વ� ુ
મા�હતી માટ�, 410-402-8447 પર ગ્રાહક બાબતોની 
BHA ઑ�ફસને અથવા તમાર� સ્થાિનક વતર્�કૂ�ય 
સચંાલન (LBHA) અથવા કોર સિવ�સ એજન્સી (CSA) 
નો સપંકર્ કરો. તમે મેર�લેન્ડ એસોિસએશન ઑફ 
�બહ�િવયરલ હ�લ્થ ઑથો�રટ�ઝ પર એજન્સીઓની ��ૂચ 
શોધી શકો છો. 
www.marylandbehavioralhealth.org 

 

મરે�લને્ડ રા�ય �ખુ્ત સવેાઓ એજન્સીઓ: મરે�લને્ડ લેબર 
એજન્સી�ુ ંનામ અન ેવણર્ન એજન્સી મા�હતી 

Office of Workforce Development and Adult 
Learning, Maryland Department of Labor 
(કાયર્બળ િવકાસ અને �ખુ્ત િશક્ષણ કચેર�, 
મેર�લેન્ડ શ્રમ િવભાગ) 

http://labor.maryland.gov 

આ એજન્સી �ુ ંકર� છે? મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ લેબર ઑ�ફસ ઓફ 
વકર્ફોસર્ ડ�વલપમેન્ટ �થુ સિવ�સ �ડિવઝન, �ખુ્ત લોકોને શૈક્ષ�ણક અને 
રોજગાર લક્ષ્યો �ધુી પહ�ચવા માટ� પ્રોગ્રામ્સ અને સેવાઓ પ્રદાન કર� છે. 
મેર�લેન્ડ લેબર સ્થાિનક અમે�રકાના જોબ સેન્ટસર્ અને વકર્ફોસર્ 
ઇન્વેસ્ટમ�ટ બોડર્ દ્વારા, મેર�લેન્ડ લેબર કારક��દ� સલાહ, તાલીમ, કમ્પ્�ટુર 
એક્સેસ અને અન્ય સપોટર્  સેવાઓ પ્રદાન કર� છે. વકર્ફોસર્ ઇનોવેશન અને 
અપોચ્�ુર્િનટ� એક્ટ (WIOA) ના ભડંોળ દ્વારા, મેર�લેન્ડ લેબર અમે�રકન 
જોબ સેન્ટસર્ સાથે જોડાણમા ંિવિવધ રોજગાર સેવાઓ �રૂ� પાડ� છે અને 
ગ્રાહકોને કામ સબંિંધત તાલીમ અને િશક્ષણની તકો સાથે જોડ� છે. 
WIOA નીચેની બાબતોમા ં�વુા અને �વુાન �ખુ્ત લોકો માટ� ઉચ્ચ 
�ણુવ�ાની સેવાઓ પ્રદાન કરવા િવભાગની પ્રિતબદ્ધતાની ��ુષ્ટ આપે 
છે �મા ંશામેલ છે, કાર�કદ� સશંોધન અને માગર્દશર્ન સાથે શ�આત, 
શૈક્ષ�ણક પ્રા�પ્ત માટ� સતત સમથર્ન, માગં સાથેના વ્યવસાયોમા ં�ુશળતા 
તાલીમ માટ�ની તકો, માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણમા ં ન�ધણી, અને 
કાર�કદ�ના માગર્મા ંઉદ્યોગ માન્યતાપ્રાપ્ત ઓળખપત્રોની પ્રા�પ્ત ક� � 
રોજગાર તરફ દોર� જશે. 

સેવાઓ કોણ પ્રાપ્ત કર� શક�? �થુ સિવ�સીઝ 
�ડિવઝન, 14-24 વષર્ની વયના, અપગંતા ધરાવતા 
અથવા વગરના, �વુાન વયસ્કોને સેવા આપે છે. વન 
સ્ટોપ કાર�કદ� ક�ન્દ્રો કોઈ પણ વયના અપગંતા 
ધરાવતા અથવા વગરના રોજગાર-શોધકો માટ� 
ઉપલબ્ધ છે. કાર�કદ� સશંોધન, તાલીમ અને 
નોકર�ઓ િવશે વ� ુ�ણવા માટ�, �લુાકાત લો: 

● સ્થાિનક અમે�રકન જોબ સેન્ટર શોધવા 
માટ�, મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મ�ટ ઓફ લેબર 
વેબસાઇટ 
http://labor.maryland.gov/county/ 
પર �ઓ અથવા મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મ�ટ ઓફ 
લેબરને 410-767-2173 પર કોલ કરો, 
અથવા 

● મેર�લેન્ડ વકર્ફોસર્ એક્સચેન્જ વેબસાઇટ: 
https://mwejobs.maryland.gov/vos
net/Default.aspx. 

  

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
http://www.marylandbehavioralhealth.org/
http://labor.maryland.gov/
http://labor.maryland.gov/county/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
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લાભો 
મેડ�ક�ઇડ અને મેડ�ક�ઇડ વેવર 
Maryland Department of Health (MDH) (મેર�લેન્ડ આરોગ્ય િવભાગ) મે�ડક�ઇડ અથવા મે�ડકલ સહાય (MA) �ુ ં
સચંાલન કર� છે. મે�ડક�ઇડ અન ેમે�ડક�ઇડ વવેર પ્રોગ્રામ્સ બનં ેસ્વાસ્થ્ય કવર�જ, �રૂક સહાયતા, લાબંા ગાળાની સભંાળ 
અને અપગં લોકો માટ� ઘર�/સ�દુાય આધા�રત સપોટર્ના મહત્વ�ણૂર્ સ્રોત હોઈ શક� છે.   

લાભો લાભ મા�હતી 
મે�ડક�ઇડ મે�ડક�ઇડ �ુ ંકર� છે? 

• સ્વાસ્થ્ય-સભંાળ કવર�જ ��ંુૂ પાડ� છે.   
• વ્ય�ક્તગત સભંાળ સેવાઓ માટ� મે�ડક�ઇડ વવેર પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા વધારા�ુ ંભડંોળ ��ંુૂ પાડ� 

છે �મ ક�: વ્ય�ક્તગત સ્વચ્છતા અને માવજત, શૌચાલય, ભોજન, ડ્ર�િસ�ગ, ગિતશીલતા, ઘર 
પર તબીબી સહાય અને મે�ડકલ એપો�ટમ�ટ પર એક્સસે. 

મે�ડક�ઇડ માટ� કોણ પાત્ર છે? 
● સામાન્ય ર�ત,ે તે વ્ય�ક્તઓ �ઓ : 

o અક્ષમ 
o �ધ 
o તે બાળકની સભંાળ રાખે છે �ના માતાિપતા બેરોજગાર, બીમાર અથવા �તૃ છે, 

અથવા 
o પ્રોગ્રામની આવક જ��રયાતોન ે�ણૂર્ કર� છે. 

● મેર�લેન્ડમા ંમેડ�ક�ઇડ માટ� પાત્રતા સ્થાિનક સોિશયલ સિવ�િસસ િવભાગ દ્વારા ન�� 
કરવામા ંઆવે છે. 

● વ� ુમા�હતી માટ� �લુાકાત લો: 
o https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx 

• https://www.medicare.gov/manage-your-health/i-have-a-disability   
મે�ડક�ઇડ 

વેવર 

પ્રોગ્રામ્સ 

મેર�લેન્ડ મે�ડક�ઇડની ઘર અને સ�દુાય-આધા�રત સેવાઓ િનયિમત મે�ડક�ઇડ પ્રોગ્રામ અન ે"વવેર" 

કહ�વાતા િવશેષ મે�ડક�ઇડ પ્રોગ્રામ્સ દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. વેવર અપગં બાળકોના 

માતાિપતાની પાત્રતાની આવશ્યકતાઓન ેબા�ુએ રાખે છે અન ેત ેફક્ત બાળકની આવક જ �ુએ છે. 

દર�ક વેવર માટ� યોગ્યતાના માપદંડ �ુદા �ુદા હોય છે અને દર�ક �ુદ� �ુદ� વસ્તી અથવા ચો�સ 

અપગંતાવાળા લોકો �વી �ુદ� �ુદ� વસ્તીને લ�ક્ષત કર� છે.  
● સેવાઓ કોઈ હકદાર� નથી. 
● અર� કરવા માટ� મેર�લેન્ડનો રહ�વાસી હોવા આવશ્યક છે અને DDA સેવાઓ માટ� લાયક 

હોવા જોઈએ. 
● વ્ય�ક્તઓના બ ે�થૂો સવેાઓ માટ� પાત્ર છે: 

o િવકાસલક્ષી અપગંતા ધરાવતા અને;  
o �ઓ ગભંીર, લાબંી અપગંતા ધરાવ ેછે � માનિસક બીમાર�ના એકમાત્ર િનદાન 

િસવાય શાર��રક અથવા માનિસક �સ્થિતને કારણ ેથયેલ છે. 
● �લુાકાત લો 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx. 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
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લાભો લાભ મા�હતી 
● મે�ડક�ઇડ વેવર પ્રોગ્રામ્સ (કમ્�િુન�ટ ફસ્ટર્  ચોઇસ, કમ્�િુન�ટ ઓપ્શન્સ અન ેમે�ડકલ 

પસર્નલ સપોટર્  સ�હત) િવશે વ� ુ�ણવા માટ� 410-767-1739 પર કોલ કરો અથવા 

�લુાકાત લો http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html. 
ઘર અને સ�દુાય આધા�રત સેવાઓ િવશનેી મા�હતી માટ�, �લુાકાત લો 

https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx. 

ક�વી ર�તે અર� કરવી: મ�ેડક�ઇડ માટ� અર� કરવા માટ�, મેર�લેન્ડના રહ�વાસીઓ તમેના સોિશયલ સિવ�િસસ 

કાઉન્ટ� અથવા શહ�ર િવભાગની �લુાકાત લ.ે ત્યા,ં તેઓ�ુ ંઇન્ટરવ્� ૂથશ ેઅને તમેની અર� સબિમટ કરવામા ંઆવશ.ે 

પ્ર�ોના જવાબો મેળવવા, પાત્રતા ચકાસવા અને મે�ડક�ઇડ માટ� અર� કરવામા ંસહાય માટ� https://medicaid-

help.org/Primary-Information ની �લુાકાત લો. 

અપગં લોકો માટ� સામા�જક �રુક્ષા સચંાલન લાભો 
સોિશયલ િસ��ુરટ� �ડસ�ેબ�લટ� ઇન્સ્યોરન્સ અન ે �રૂક �રુક્ષા આવક અપગંતા કાયર્ક્રમો ઘણા બધા ફ�ડરલ 
પ્રોગ્રામ્સમાથંી સૌથી મોટા છે � િવકલાગંોને સહાય �રૂ� પાડ� છે. �યાર� આ બનં ેકાયર્ક્રમો ઘણી ર�ત ે�ુદા �ુદા છે, બનંે�ુ ં
સચંાલન Social Security Administration (SSA) (સામા�જક �રુક્ષા સચંાલન) દ્વારા કરવામા ંઆવે છે અને અપગંતા 
ધરાવતા અન ેતબીબી માપદંડોન ે�ણૂર્ કરનાર વ્ય�ક્તઓ બનંેમાથંી કોઈપણ પ્રોગ્રામ હ�ઠળ લાભ માટ� પાત્ર થઈ શક� છે. 
સામા�જક �રુક્ષા લાભો માટ� અર� કરવા અથવા અપગંતાના િનણર્યની અપીલ કરવા માટ� વધારાની મા�હતી અન ે
સહાય માટ� https://www.disabilitysecrets.com/ ની �લુાકાત લો. 

Supplemental Security Income (SSI)- �રૂક �રુક્ષા આવક  

પ્ર� Supplemental Security Income (SSI) (�રૂક �રુક્ષા આવક) લાભ િવશે જવાબો 
Supplemental 
Security 
Income (SSI) 
(�રૂક �રુક્ષા 

આવક) �ુ ંકર� 

છે? 

Supplemental Security Income (SSI) (�રૂક �રુક્ષા આવક) પ્રોગ્રામ અક્ષમ વયસ્કો અન ેમયાર્�દત 
આવક અને સસંાધનો ધરાવતા બાળકોન ેલાભ આપ ે છે. એસએસઆઈ એ ફ�ડરલ આવક �રૂક 
પ્રોગ્રામ છે �ન ેસામાન્ય કરની આવક દ્વારા (સામા�જક �રુક્ષા કર દ્વારા નહ�) ભડંોળ ��ંુૂ પાડવામા ં
આવે છે: 

● �દૃ્ધ, �ધ અન ેઅપગં લોકોન ેમદદ કરવા માટ� રચાયલે છે, �મની આવક ઓછ� છે અથવા 
આવક નથી 

● ભોજન, કપડા ંઅને આશ્રય �વી પાયાની જ��રયાતો માટ� રોકડ પ્રદાન કર� છે 
● લાભાથ�ઓન ેહો�સ્પટલના રોકાણ, ડોક્ટરના બીલ, િપ્ર�સ્ક્રપ્શન દવાઓ અન ેઅન્ય 

આરોગ્ય ખચર્ માટ� �કૂવણી કરવા માટ� તબીબી સહાય (મે�ડક�ઇડ) પ્રદાન કર� છે. 
SSI લાભાથ�ઓ ભોજન સહાય માટ� પણ પાત્ર થઈ શક� છે.   

SSI લાભો માટ� 

કોણ પાત્ર છે? 
● અક્ષમ; �ધ; અથવા �દૃ્ધ (65 અન ેતથેી વ� ુવયના); અન ે�મની પાસ ેમયાર્�દત આવક 

અને મયાર્�દત સસંાધનો છે. 
● નાણાક�ય યોગ્યતા ન�� કરતી વખત ેઅપગં બાળકોના પ�રવારોની આવક અન ેસપંિ� 

પણ ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવે છે.  
● 18 વષર્ની �મર� SSA માતાિપતાની આવક અને સપંિ�ને ધ્યાનમા ંન રાખીન ેમાત્ર 

વ્ય�ક્તની આવક અન ેસપંિ�ન ેધ્યાનમા ંલે છે. 

http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html
https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx
about:blank
about:blank
https://www.disabilitysecrets.com/
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પ્ર� Supplemental Security Income (SSI) (�રૂક �રુક્ષા આવક) લાભ િવશે જવાબો 
● જો બાળકન ેઅગાઉ આવકના આધાર� SSI માટ� નકાર� કાઢવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, તો તનેા 

18 મા જન્મ�દવસ પછ� તનેા લાભ માટ� ફર�થી અર� કરો, �યાર� માતા-િપતાની આવક 
પાત્રતા હ�� ુમાટ� ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશ ેનહ�. 

● �રૂક �રુક્ષા આવક (SSI) મેળવતા વ્ય�ક્તઓ તબીબી સહાય મેળવવા માટ� આપમેળે 
પાત્ર બન ેછે. 

ક�વી ર�તે અર� 

કરવી? 
● તમ ે�યા ંરહો છો ત ેશહ�ર અથવા કાઉન્ટ�મા ંતમારા સામા�જક સવેાના સ્થાિનક 

િવભાગમા ંઅર� દાખલ કરો.  
● અહ�થી ઓનલાઇન અર� �ણૂર્ કરો: https://www.ssa.gov/forms/. એપ્લાય ફોર 

�ડસેબીલીટ� બેિન�ફટ્સ પસદં કરો.  
● તમારા સામા�જક સવેાના સ્થાિનક િવભાગ અને સ્થાિનક આરોગ્ય િવભાગ પરથી અર� 

મેળવો. 1-800-456-8900 પર કોલ કર�ન ેપણ તેન ેમઇેલ કર� શકાય છે. 
જો માર� અર� 

નકારવામા ં

આવે તો �ુ?ં 
 

● જો તમાર� અર�ન ેહાલમા ંજ નકાર� કાઢવામા ંઆવી છે, તો અપગંતા લાભો માટ�ની 
તમાર� યોગ્યતા િવશનેા િનણર્યની સમીક્ષાની િવનતંી કરવા માટ� ઇન્ટરનેટ અપીલ એ 
પ્રારં�ભક �બ��ુ છે. 

● જો તમાર� અર� આ કારણે નકારવામા ંઆવી હોય: 
o તબીબી કારણોસર, તો તમે ઓનલાઇન અપીલ િવનતંી અને અપીલ િવકલાગંતા 

�રપોટર્ન ે�ણૂર્ અન ેસબિમટ કર� શકો છો. 
o �બન-તબીબી કારણોસર, તો સમીક્ષાની િવનતંી કરવા માટ� તમાર� તમાર� 

સ્થાિનક સામા�જક �રુક્ષા ઓ�ફસનો સપંકર્  કરવો જોઈએ. તમ ેઅપીલની િવનતંી 
કરવા માટ� ટોલ-ફ્ર� નબંર 1-800-772-1213 પર પણ કોલ કર� શકો છો. બહ�રા 
અથવા શ્રવણ-શ�ક્તની સમસ્યા ધરાવતા લોકો ટોલ-ફ્ર� TTY નબંર, 1-800-
325-0778 પર કોલ કર� શક� છે.     

સોિશયલ િસ��ુરટ� �ડસે�બ�લટ� ઇન્સ્�રુન્સ - સામા�જક �રુક્ષા અપગંતા વીમો 

(SSDI) 

પ્ર� Social Security Disability Insurance (SSDI) (સામા�જક �રુક્ષા અપગંતા 

વીમો) લાભો િવશેના જવાબો 
Social Security 
Disability Insurance 
(SSDI) (સામા�જક 

�રુક્ષા અપગંતા 

વીમો) �ુ ંકર� છે? 

Social Security Disability Insurance (SSDI) (સામા�જક �રુક્ષા અપગંતા વીમો) જો તમે 

અથવા તમારા પ�રવારના અ�કુ સભ્યો "વીમીત" હોય તો તમન ેલાભ �કૂવ ેછે, એટલ ેક� 

તમ ેલાબંા સમય �ધુી કામ ક�ુ� અને સામા�જક �રુક્ષા વેરો �કૂવ્યો છે. 

https://www.ssa.gov/forms/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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પ્ર� Social Security Disability Insurance (SSDI) (સામા�જક �રુક્ષા અપગંતા 

વીમો) લાભો િવશેના જવાબો 
SSDI લાભો માટ� 

કોણ પાત્ર છે? 
SSDI માટ� પાત્ર બનવા માટ�, વ્ય�ક્ત 65 વષર્થી ઓછ� �મરની હોવી જોઈએ અને 

સામા�જક �રુક્ષા પ્રશાસન દ્વારા િન�કુ્ત કર�લી લાયક ગભંીર અક્ષમતા હોવી આવશ્યક છે. 
● અપ�ર�ણત બાળક માતાિપતાના કાયર્ ર�કોડર્ પર લાભ મળેવવા માટ� પાત્ર હોઈ 

શક� છે જો: 
● બાળક અપગંતા સાથે ક� વગર, 18 વષર્થી ઓછ� �મર�ુ ંછે; અથવા  
● બાળક 18-19 વષર્�ુ ંછે અન ેએક �ણૂર્-સમયનો િવદ્યાથ� છે (12 ગ્રેડથી વ� ુ

નહ�); અથવા 
● 18 વષર્ ક� તેથી વ��ુુ ંઅપગંતા ધરાવ�ુ ંબાળક, � 22 વષર્ની વય પહ�લા ંશ� 

થયેલ હોય અને �ખુ્ત વયના લોકો માટ� અપગંતાની વ્યાખ્યાન ે�ણૂર્ કર� છે. 

 

  

https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
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માધ્યિમક-પછ��ુ ંિશક્ષણ/િવકલાગંતા સહયોગ સેવાઓ  
િવદ્યાથ�ઓએ અપગં વ્ય�ક્ત િશક્ષણ અિધિનયમ (IDEA), અપગંતા ધરાવતા અમે�રકન અિધિનયમ (ADA) અને 

1973 ના �નુવર્સન કાયદાની કલમ 504, અને તેઓ દ્વારા િવદ્યાથ�ઓને આપલેી જોગવાઈઓ વચ્ચનેા તફાવતન ે

સમજવો મહત્વ�ણૂર્ છે. હાઈસ્�ૂલમા ંહો ત્યાર�, IEP પ્ર�ક્રયા દ્વારા શૈક્ષ�ણક સપોટર્ ક�વી ર�ત ે�રૂા પાડવામા ંઆવ ેછે 

તેની IDEA �પર�ખા આપે છે. �યાર� કોઈ િવદ્યાથ� કોલજેમા ંપ્રવેશ કર� છે (માધ્યિમક-પછ��ુ ંિશક્ષણ), ત્યાર� ADA 

અને કલમ 404, િવકલાગં વ્ય�ક્તઓના સફળતા�વૂર્ક માધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણ માટ� વાજબી સવલતો પ્રાપ્ત 

કરવાના અિધકારની ખાતર� આપે છે. નીચે આપેલ ચાટર્  હાઈસ્�ૂલ અન ેકોલેજ વચ્ચેના તફાવતની ��ૂચ આપ ેછે.  

સેવા િવસ્તાર હાઈસ્�ૂલ માટ� કોલેજ માટ� 

કા�નૂી ● અપગં વ્ય�ક્ત િશક્ષણ અિધિનયમ 

(IDEA) િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓન ેમફત 

અને યોગ્ય િશક્ષણ માટ� હકદાર 

બનાવ ેછે.  
● IDEA સફળતા િવશે છે. 

● અપગંતા ધરાવતા અમે�રકન અિધિનયમ 

(ADA) અને કલમ 504 વાજબી 

આવાસન સવલતોની બાયંધર� આપે છે.  
● ADA એક્સેસ. િવશ ેછે. 

જ�ર� દસ્તાવેજો ● વ્ય�ક્તગત કર�લ િશક્ષણ યોજના 

(IEP) 
● દસ્તાવે�કરણ એ ન�� કરવા પર 

ધ્યાન ક��ન્દ્રત કર� છે ક� િવદ્યાથ� IDEA 

મા ંચો�સ ક�ટ�ગર�ના આધાર� 

સેવાઓ માટ� પાત્ર છે ક� નહ�  

● હાઈસ્�ૂલ IEP �રૂતી ન પણ હોઈ શક�. 
● િવદ્યાથ�ઓએ તેમના પોતાના ખચ� 

�લૂ્યાકંન(નો) કરાવવા પડ� શક� છે. 
● દસ્તાવે�કરણ ચો�સ વાજબી સવલતો 

પર �ણકાર� �રૂ� પાડ�ુ ંહો�ુ ંજોઈએ. 

�હમાયત ● માતાિપતા તેમના બાળકો માટ� યોગ્ય 

સેવાઓ અન ેટ�કો આપવા માટ� 

સ�ક્રયપણ ેસકંળાયેલા છે. ● IEP �ટમમા ંશાળાઓ દ્વારા 

માતાિપતા અન ેતમેની સહભા�ગતા 

માટ� સપંકર્  થવો જ�ર� છે. 
● માતાિપતા તેમના બાળકના િશક્ષક 

સાથ ેિનયિમત ધોરણે પ્રત્યક્ષ વાત કર� 

છે. 

● િવદ્યાથ�ઓ પોતાન ેમાટ� �હમાયત કરતા ં

હોવાની અપકે્ષા રાખવામા ંઆવે છે. 

માતાિપતાની સડંોવણી હમંેશા ંસ�ક્રય ર�તે 

જ�ર� રાખવામા આવતી નથી અને 

�ાર�ક તેના માટ� િન�ુત્સા�હત પણ 

કરવામા ંઆવી શક� છે. ● કોલેજની ફ�કલ્ટ� અન ેસ્ટાફ સામાન્ય ર�ત ે

િવદ્યાથ�ઓની સમંિત િવના સીધા 

માતાિપતા સાથ ેવાતચીત કરતા નથી. 
વ્ય�ક્તગત 

િશક્ષણ કાયર્ક્રમો 

અને સહયોગ 

● આઇઇપી ટ�મ, �મા ંિવદ્યાથ�, 

માતાિપતા અન ેશાળા �જલ્લાનો 

સમાવેશ થાય છે, તે વ્ય�ક્તગત 

િશક્ષણ કાયર્ક્રમ (IEP) િવકસાવ ેછે 

અને સવેાઓ માટ� આ કા�નૂી 

દસ્તાવજે�ુ ંપાલન કર�ુ ંઆવશ્યક છે 

● કોલેજમા ંકોઈ IEP હોતા નથી. 
● �ડસે�બ�લટ� સિવ�િસસ ઑ�ફસ િવદ્યાથ� 

દ્વારા અપાયેલ અપગંતાના દસ્તાવજેોના 

આધાર� આવાસન યોજના િવકસાવશ.ે 
● િવદ્યાથ�એ દર�ક સેમેસ્ટરમા ંકોલજે 

�ડસે�બ�લટ� સિવ�િસસ ઑ�ફસમાથંી 

આવાસનની િવનતંી કરવી આવશ્યક છે. 
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● માતાિપતા પાસ ેિવદ્યાથ�ઓના ર�કો�્ર્સ 

પર એક્સેસ હોય છે અને તે આવાસન 

પ્ર�ક્રયામા ંભાગ લઈ શક� છે. 

● િવદ્યાથ�ની લ�ેખત સમંિત િવના 

માતાિપતાન ેિવદ્યાથ� ર�કો�્ર્સ પર એક્સેસ 

હોતો નથી.  
 
તે મહત્વ�ુ ં છે ક� િવદ્યાથ�ઓ તમેના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ �ણતા હોય, ક�મ ક� IDEA કોલજેો, ટ્ર�ડ સ્�ૂલ 

અથવા �િુનવિસ�ટ�ઓમા ંલા� ુપડતો નથી. આ માગર્દિશ�કાના પ�રિશષ્ટ A મા ંમાધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણ આવાસન 

ચાટર્મા ંમાધ્યિમક-પછ�ના િશક્ષણ સસં્થાઓમા ંઆવાસન �િુવધા અને અપગંતા સેવાઓ િવશનેા ક�ટલાક સામાન્ય 

પ્ર�ોની �પર�ખા આપવામા ંઆવી છે. 

પ�રવહન, ગિતશીલતા, અન ે�સુાફર� �ચૂના  
િવદ્યાથ�ઓ અન ેતમેના પ�રવારો માટ� તે ક�વી ર�તે કોલેજ અથવા કાયર્ �વા શાળા પછ�ના વાતાવરણમા ંક�વી ર�ત ે

�સુાફર� કરશે તેની યોજના બનાવવી મહત્વ�ણૂર્ છે. િવદ્યાથ�ઓ શાળામા ંહોય ત્યાર�, તેમના પ�રવહન માટ� શાળા 

પ�રવહન, �ુ�ંુબના સભ્યો અથવા િમત્રો પર આધાર રાખે છે. આ સમાન ગિતશીલતા સહયોગ િવદ્યાથ�ઓ શાળા છોડ� 

દ� પછ� તેઓ માટ� ઉપલબ્ધ નહ� હોય. િવદ્યાથ�ઓ માટ� �યાર� તેઓ શાળામા ં હોય ત્યાર� સ્વતતં્ર �સુાફર� અને 

પ�રવહન િવશ ેશીખ�ુ ંમહત્વ�ણૂર્ છે �થી �યાર� તેઓ શાળામાથંી નીકળે ત્યાર� તેઓન ે�યા ંજવાની જ�ર હોય ત્યા ં

જવા માટ� જ્ઞાન અને �ુશળતા હોય. 
સકં્રમણ આયોજનમા,ં ટ�મ િનમ્ન�લ�ખત માટ� પ�રવારો અને િવદ્યાથ�ઓ સાથે સહયોગથી કાયર્ કર� શક� છે: 

● સ્વતતં્ર �સુાફર� કરવા માટ� િવદ્યાથ�ની ગિતશીલતા અન ેકાયાર્ત્મક ક્ષમતા�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવા; 
● િનણર્ય લેવા, સમસ્યા હલ કરવા અન ેતેઓ સ્વતતં્ર ર�ત ે�સુાફર� કરતા હોય ત્યાર� જ�ર� હોઈ શક� તેના માટ� 

સામા�જક ધોરણો સમજવા માટ� િવદ્યાથ�ની જ્ઞાનાનાત્મક ક્ષમતા�ુ ં�લૂ્યાકંન કરવા; 
● સ્થાિનક પ�રવહન એજન્સીઓની �લુાકાનોની અ��ુ�ૂચ બનાવવા, �યા ંિવદ્યાથ�ઓ સ�દુાય પ�રવહન 

િવકલ્પો િવશ ેશીખી શક� છે;  
● પ�રવહન વ્યવસાિયકોન ેતેમની સેવાઓ િવશ ેવાત કરવા િવદ્યાથ�ઓ સાથે �લુાકાત લવેા આમતં્રણ 

આપવા; 
● િવદ્યાથ�-ક��ન્દ્રત પ્ર�િૃ�ઓ દ્વારા તમેના સ�દુાયમા ંઉપલબ્ધ હોઈ શક� છે તે પ�રવહન સેવાના પ્રકારોની 

તપાસ કરવા; 
● સ્થાિનક પ�રવહન આયોજન સસં્થાઓ અને પ�રવહન એજન્સીઓ દ્વારા ગિતશીલતા િવકલ્પો િવશ ે

�ણવા; 
● િવદ્યાથ�ઓને �હ�ર પ�રવહનનો ઉપયોગ ક�વી ર�ત ેકરવો તે શીખવવા માટ� �સુાફર� �ચૂના અન ેપ્રવાસન 

તાલીમ કાયર્ક્રમો ઓળખવા; અને; 
● િવદ્યાથ�ઓ માટ�ના સૌથી વ� ુવ્યાપક પ�રવહન િવકલ્પો િવશ ેિવચારવા. 

પ�રવહન રોજગાર, િશક્ષણ, આરોગ્ય સભંાળ અન ેમનોરંજન �વી તકો પર એક્સેસ પ્રદાન કર� છે. અપગં વ્ય�ક્તઓ ક� 

�ઓ વાહન ચલાવતા નથી અથવા તેમની પાસ ેવાહન ઉપલબ્ધ નથી, તેમન ેવૈક�લ્પક ગિતશીલતા િવકલ્પોનો િવચાર 
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કરવો પડશે. પ�રવહન સેવાઓ સમગ્ર રા�યમા ંઅલગ અલગ હોય છે. ક�ટલાક િવદ્યાથ�ઓ ક� �ઓ લાયક છે, તેમના 

માટ� પેરાટ્રા�ંઝટ સેવાઓ, સૌથી વ� ુયોગ્ય �સુાફર� મોડ હોઈ શક� છે. મેર�લેન્ડમા,ં મેર�લેન્ડ ટ્રા�ંઝટ ઓથો�રટ� 

મો�બલીટ� �લ�ક પ્રોગ્રામ, � િવદ્યાથ�ઓ તેમની યોગ્યતા ન�� કરવા માટ� આકારણી પ્ર�ક્રયામાથંી પસાર થાય છે તેમન ે

ઘર�થી ઘર �ધુી પ�રવહન સવેા પ્રદાન કર� છે. મો�બલીટ��લ�ક, � ખાસ કર�ને િવકલાગં વ્ય�ક્તઓ માટ� બનાવવામા ં

આવી છે, તે અમે�રકન િવથ �ડસ�ેબ�લટ� એક્ટ (ADA) ની આવશ્યકતા છે અન ેતનેા માટ� અગાઉથી �ચૂના અન ે

સમયપત્રક આવશ્યક છે. જો ક�, ઘણા િવદ્યાથ�ઓ માટ�, સમાિવષ્ટ સ�દુાય પ�રવહન િવકલ્પો � િવદ્યાથ�ઓને સ્વય�ં ૂ

�સુાફર� કરવા માટ� સક્ષમ કર� છે તે સૌથી યોગ્ય સવેા છે. સકં્રમણ વ્યાવસાિયકો, પ�રવારો અને �વુાનો પોત ેપ�રવહન 

વ્યવસાિયકો સાથે મળ�ન ેકાયર્ કર� શક� છે � િવદ્યાથ�ની જ��રયાતો અન ેક્ષમતા સાથ ેઅ��ુપ ગિતશીલતા સવેા 

ન�� કર� છે.   

પ�રવહન સાધનો 
● સ્થાિનક પ�રવહન પ્રદાતાઓને ઓળખવા માટ� રા�ય પ�રવહન અન ેપારગમન સચંાલન િવભાગ એક 

�લૂ્યવાન સાધન છે. 
o Maryland Transit Administration (MTA) (મેર�લેન્ડ ટ્રા�ન્ઝટ એડિમિનસ્ટ્ર�શન) 
o મેર�લેન્ડ અપગં વ્ય�ક્તઓ અથવા �દૃ્ધ વયસ્કોને સ�દુાય પ�રવહનનો ઉપયોગ કરવા માટ� સક્ષમ 

કરવા માટ� મફત અથવા ઘટાડ�લા ભાડા કાયર્ક્રમ પ્રદાન કર� છે. આ પ્રોગ્રામ િવશ ે�ણવા માટ�, 

મેર�લેન્ડ MTA રાહતદર ભાડા કાયર્ક્રમની �લુાકાત લો: 

https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program 
● ક�ટલાક િવદ્યાથ�ઓન ે�સુાફર� માટ� ન�ધપાત્ર સહયોગની જ�ર હોઈ શક� છે અન ેતેઓ �હ�ર બસ અથવા 

ટ્ર�ન (MTA �ફક્સ �ટ િસસ્ટમ) નો ઉપયોગ કર�ન ેસ્વતતં્ર ર�ત ે�સુાફર� કર� ન પણ શક�. MTA 

મો�બલીટ��લ�ક (પેરાટ્રા�ન્સટ) પ્રોગ્રામ મો�બલીટ��લ�ક માટ�ની પાત્રતા આવશ્યકતાઓ િવશ ે�ણો: 

https://mta.maryland.gov/mobility. 
● ટ�ક્સી સવેાઓ ક�ટલાક િવદ્યાથ�ઓ માટ� ઉ�ચત હોઈ શક� છે અને �વુાનોન ેએવી જગ્યાએ લઈ જઈ શક� છે 

�યા ંબસો અથવા ટ્ર�નો ન જતી હોય. 
o મેર�લેન્ડ ટ�ક્સી સવેાઓ: http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx  

● ફ�ડરલ સસંાધનો રાષ્ટ્ર�ય અથવા સ્થાિનક કાયર્ક્રમો િવશેની મા�હતી પ્રદાન કર� શક� છે. 
o US Department of Labor (�.ુએસ. શ્રમ િવભાગ), ઓ�ફસ ઓફ �ડસેબીલીટ� એમ્પ્લોયમ�ટ 

પો�લસી, ટ્રાન્સપોટ�શન પોટર્લ. પ�રવહન સસંાધનો, અન ેઅપગંતા કાયદા હ�ઠળના અમે�રકનો 

હ�ઠળના પ્રદાતાઓની જવાબદાર�ઓ પર પ્રકાશ પાડ� છે. 

https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm 
o US Department of Transportation (�એુસ પ�રવહન િવભાગ), Federal Transit 

Administration (ફ�ડરલ ટ્રા�ન્ઝટ એડિમિનસ્ટર�શન). ક�ટલીક ફ�ડરલ એજન્સીઓ પ�રવહન 

સેવા અને ખચર્ને ટ�કો આપી શક� છે. Coordinating Council on Access and Mobility (CCAM) 

(પ્રવશે અન ેગિતશીલતા પર સયંોજક પ�રષદ) દ્વારા આ સસંાધનો�ુ ંસકંલન કરવાના ફ�ડરલ 

પ્રયત્નો િવશ ે�ણો. https://www.transit.dot.gov/ccam 

https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program
https://mta.maryland.gov/mobility
http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx
https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm
https://www.transit.dot.gov/ccam
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યાત્રા �ચૂના 
�સુાફર� �ચૂના એ વ્યાપક, સઘન �ચૂના છે � િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓન ે�હ�ર પ�રવહનનો સલામત અને સ્વતતં્ર ર�ત ે

ઉપયોગ ક�વી ર�ત ેકરવો તે શીખવવા માટ� રચાયેલ છે. �સુાફર� �ચૂનો, અપગં િવદ્યાથ�ઓની ગિતશીલતા, સ્વતતં્રતા 

અને તકો વધારવા માટ� સ્થાિનક �હ�ર પ�રવહનનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કરવો તે શીખવાની પ્ર�ક્રયા છે. અપગં 

િવદ્યાથ�ઓને એ �ણ હોવી આવશ્યક છે ક� પ�રવહનની કઈ િસસ્ટમ ઉપલબ્ધ છે, તમેન ેએક્સેસ ક�વી ર�ત ેકરવી, 

તેમની �સુાફર��ુ ંઆયોજન ક�વી ર�ત ેકર�ુ ંઅન ેઅણધાર� પ�ર�સ્થિત અથવા કટોકટ�મા ં�ુ ંકર�ુ ંત ે�ણ�ુ ંજોઈએ. 

�સુાફર� �ચૂના પ્રિશ�ક્ષત પ્રિશક્ષકો દ્વારા પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે � વગર્ખડંમા ં (પ્રવાસની પ�ર�ચતતા), અન ે

અિધ�ૃત સ�દુાય સે�ટ�ગ્સ (�સુાફર� તાલીમ) મા ંસતત �ચૂના આપી શક� છે. �સુાફર� તાલીમના પ�રણામ ેસ્વતતં્રતા, 

આત્મિવ�ાસ અન ેતમેના સ�દુાયોમા ંરહ�વાની, શીખવાની, કાયર્ કરવાની અને રમવાની ક્ષમતામા ંવધારો થાય છે. 

સકં્રમણ વ્યવસાિયકો �સુાફર�ની �ચૂના પ્રદાન કરવા માટ� �સુાફર� પ્રિશક્ષકો સાથે મળ�ને કાયર્ કર� શક� છે �મા ં

શામેલ છે: 
● ટ્રાવેલ ઓ�રએન્ટ�શન: પ�રવહન પ્રણાલીને સમ�વવાના ંહ�� ુમાટ� હાથ ધરવામા ંઆવતી વ્ય�ક્તગત અથવા 

�ૂથ પ્ર�િૃ�. 
● �સુાફર� પ�ર�ચતતા: એક્સસે અન ેઉપયોગીતાની �િુવધાઓન ેિનદ� િશત કરવા/સમ�વવા માટ� પ�રવહન 

અથવા માગર્ના નવા મોડ પર િવદ્યાથ�ઓ સાથે યાત્રા પ્રિશક્ષક સાથે પ�રવહન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરવાની 

�િુવધા પ્રદાન કરવા માટ�ની વ્ય�ક્તગત અથવા �થૂ પ્ર�િૃ�. 
● �સુાફર� તાલીમ: �હ�ર પ�રવહન પર સ્વતતં્ર �સુાફર� માટ� જ�ર� �ુશળતા અન ેવતર્�કૂોમા ંએક-એક 

કર�ને વ્યાપક, િવશેષ�પે રચાયેલ �ચૂના. �સુાફર� તાલીમ સ�દુાય અન ેઅિધ�ૃત સે�ટ�ગ્સમા ંઆપવામા ં

આવે છે. https://www.travelinstruction.org/ 

યાત્રા �ચૂના સસંાધનો 

● Association of Travel Instruction (ATI) (યાત્રા �ચૂન સઘં). રાષ્ટ્ર�ય સભ્યપદ સગંઠન�ુ ંિનમ્ન�લ�ખત ધ્યયે છે: 

�ણુવ�ા�કુ્ત �સુાફર� �ચૂનાન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટ� સહયોગ, મા�હતી, તાલીમ અન ેિશક્ષણ પ્રદાન કર�ન ે

અપગં અને �દૃ્ધ �ખુ્ત વયના તમામ લોકોના �હ�ર પ�રવહન અન ેસ�દુાય સહભા�ગતાના સમાન એક્સેસના 

અિધકારન ેઉ�ત બનાવવા.https://www.travelinstruction.org/ 
● National Aging and Disability Transportation Center (NADTC) (રાષ્ટ્ર�ય �દૃ્ધત્વ અને અપગંતા પ�રવહન 

ક�ન્દ્ર). �.ુએસ. �ડપાટર્મને્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોટ�શન, ફ�ડરલ ટ્રા�ન્ઝટ એડિમિનસ્ટ્ર�શન દ્વારા ભડંોળ પ્રાપ્ત કરતા ં

રાષ્ટ્ર�ય તકનીક� સહાય ક�ન્દ્ર, ક� � �દૃ્ધ વયસ્કો, અપગં લોકો, સભંાળ પ્રદાતાઓ અન ેસ�દુાયો માટ� 

પ�રવહન િવકલ્પોની ઉપલબ્ધતા અન ે�ગુમતાન ેપ્રોત્સાહન આપ ેછે. NADTC યાત્રા �ચૂના િવશે િવિવધ 

સસંાધનો ધરાવ ેછે. www.nadtc.org  

પ�રવહન અને ગિતશીલતા સેવાઓને ઓળખવા માટ�ના સસંાધનો 

● Center for Mobility Equity (ગિતશીલતા સમાનતા માટ��ુ ંક�ન્દ્ર). MDTrip (એમડ�ટ્ર�પ). આ વેબ પોટર્લ અન ે

સગંઠન મેર�લેન્ડના ઘણા સવેા પ્રદાતાઓ સાથે મળ�ને કામ કર� છે �થી અમારા વપરાશકતાર્ઓન ેએક 

https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
http://www.nadtc.org/
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ઉપયોગ કરવામા ંસરળ વેબસાઇટ પર િવિવધ પ�રવહન િવકલ્પો પ્રદાન કર� શકાય. ત�ેુ ંઉદે્દશ્ય લોકોન ેસમગ્ર 

મેર�લેન્ડમાનંા સ્થળો પર પહ�ચવા માટ� પ�રવહન િવકલ્પો�ુ ંઅન્વેષણ અન ેઉપયોગ કરવામા ંમદદ કરવા�ુ ં

છે. MDTrip યાત્રા �ચૂન પણ પ્રદાન કર� છે. https://www.mdtrip.org/ 
● National Center for Mobility Management (ગિતશીલતા સમાનતા માટ��ુ ંરાષ્ટ્ર�ય ક�ન્દ્ર). �.ુએસ. �ડપાટર્મને્ટ 

ઓફ ટ્રાન્સપોટ�શન, ફ�ડરલ ટ્રા�ન્ઝટ એડિમિનસ્ટ્ર�શન દ્વારા ભડંોળ પ્રાપ્ત કર�ુ ંરાષ્ટ્ર�ય તકનીક� સહાયતા ક�ન્દ્ર, 

સારા આરોગ્ય, આિથ�ક �વનશ�ક્ત, આત્મિનભર્રતા અન ે સ�દુાયન ે આગળ વધારતી ગ્રાહક-ક��ન્દ્રત 

ગિતશીલતા વ્�હૂરચનાન ે પ્રોત્સાહન આપ ે છે. NCMM મા ં મો�બ�લટ� (ગિતશીલતા) મેનજેસર્ કહ�વાતા 

સ્થાિનક પ�રવહન સસંાધનો અને વ્યવસાિયકોના નેટવકર્ની �લ�ક્સ શામેલ છે, � પ�રવહન સસંાધનો િવશ ે

�ણકાર હોય છે. www.nc4mm.org 

આરોગ્ય-સભંાળ સાધનો 
શાળા પ્રણાલીમાથંી બહાર નીકળતા િવદ્યાથ�ઓ માટ� આરોગ્યસભંાળની પહ�ચ એ એક મહત્વ�ણૂર્ િવચારણા છે. 

�વુાનો �યાર� હાઇસ્�ૂલમાથંી �ખુ્ત �વનમા ંસકં્રમણ કર� છે ત્યાર� તે મહત્વ�ુ ંછે ક� તેઓ તેમના માધ્યિમક પછ�ના 

લક્ષ્યોન ેપ્રાપ્ત કરવા માટ� ત�ુંરસ્ત �વનશૈલી �ળવી રાખ.ે આમા ંતેમની આરોગ્યસભંાળ અને દવાઓ�ુ ંસચંાલન 

કર�ુ,ં આરોગ્યસભંાળના વ્યાવસાિયકો સાથે વાતચીત કરવી અન ેહ�લ્થક�ર વીમા િવકલ્પોની સમજ શામેલ હોઈ શક� 

છે. અપગં વ્ય�ક્તઓ 21 વષર્ના થાય ત્યા ં�ધુી બાળરોગ �ચ�કત્સકોની મળ� શક� છે, પરં� ુક�ટલાક તબ�ે, બાળરોગથી 

લઈન ે�ખુ્ત વયના િનષ્ણાત ડોક્ટર તરફ જ�ુ ંત ેિનણાર્યક છે. નીચે આપેલી �લ�ક્સ, અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ� આરોગ્ય 

સભંાળ અન ે�ખુ્ત આરોગ્યસભંાળમા ંસકં્રમણ િવશનેી મા�હતી પ્રદાન કર� છે: 

● Office of Genetics and People with Special Needs Resource Locator (આ�વુિંશક કચેર� અન ેિવશેષ 

જ��રયાતોવાળા લોકોના સ્રોત શોધકની કચેર�): 

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx  
● National Center for Medical Home Implementation (તબીબી ઘર અમલીકરણ માટ��ુ ંરાષ્ટ્ર�ય ક�ન્દ્ર): 

https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx 
● Youth to Adult Health Care Transition (�વુાથી �ખુ્ત આરોગ્ય સભંાળ સકં્રમણ): 

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx 
● Got Transition (ગોટ ટ્રા�ન્ઝશન): http://www.gottransition.org/  

સ�દુાય પ્રવેશ સસંાધનો 
મનોરંજન અને નવરાશની પળો 

● મેર�લેન્ડ લિન�ગ �લ�ક્સ એ મનોરંજન અને લઝેર (નવરાશ) પ્રોગ્રામ્સ, તમેજ મેર�લેન્ડમા ંમનોરંજન 

પ્ર�િૃ�ઓથી સબંિંધત સસંાધનો�ુ ંએક વ્યાપક નેટવકર્  પ્રદાન કર� 

છે.https://marylandlearninglinks.org  

https://www.mdtrip.org/
http://www.nc4mm.org/
https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx
https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx
http://www.gottransition.org/
https://marylandlearninglinks.org/
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● એક્સેસ ફોર ઓલ (બધા માટ� પ્રવેશ): મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ નેચરલ �રસોિસ�સ (DNR) એ 

�િુનિ�ત કરવા માટ� કાયર્ કર� છે ક� રા�યના ભવ્ય �ુદરતી સસંાધનો તમામ નાગ�રકો અન ે�લુાકાતીઓ 

માટ� �લુભ રહ�. િવભાવના અન ે�ડઝાઇનથી બાધંકામ અન ેઅમલીકરણ �ધુી, ક��મ્પ�ગ િવસ્તારો, ક��બન, 

�ફિશ�ગ અને બો�ટ�ગ ડોક્સ, �લુાકાતી ક�ન્દ્રો, રસ્તાઓ અન ેઅન્ય આઉટડોર મનોરંજન �િુવધાઓ પર 

સમય અન ેધ્યાન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે �થી િવકલાગંોન ેમેર�લેન્ડના શ્રેષ્ઠ આઉટડોરનો આનદં માણકરવો 

સભંવ બન.ે DNR િવકલાગં લોકોનો સમાવેશ કરવા માટ� �ગુમતાના િવસ્તરણ માટ� સતત કાયર્રત 

છે. http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx 

કમ્�િૂનટ� �લિવ�ગ �રસોિસ�સ 
● Centers for Independent Living (સ્વતતં્ર �વનિનવાર્હ માટ�ના ક�ન્દ્રો), અપગં વ્ય�ક્તઓન ેસ�દુાયમા ંસ્વ-

િનદ�િશત, સ્વતતં્ર અન ેઉત્પાદનશીલ �વન �વવા માટ� સશક્ત કરવામા ંસહાય માટ� સવેાઓ �રૂ� પાડ� છે. 

http://www.msilc.org/map.html  
● Service Access & Information Link (SAIL) (સેવા �ગુમતા અન ેમા�હતી �લ�ક): વબે-આધા�રત �સ્ક્રિન�ગ 

એ�પ્લક�શન �લૂ � મેર�લેન્ડના નાગ�રકોને મેર�લેન્ડ સ્ટ�ટ દ્વારા ઓફર કરવામા ંઆવતી અન્ય સામા�જક 

સેવાઓ િવશ,ે અર� કરવા, નવીકરણ કરવા અથવા શીખવાની મ�ંૂર� 

આપશ.ે https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home  
● સોિશયલ િસ�ો�રટ� એ�્િમિનસ્ટ્ર�શન ર�ડ�કુ: સામા�જક �રુક્ષા અપગંતા વીમા (SSDI) અને �રૂક �રુક્ષા 

આવક (SSI) લાભ કાયર્ક્રમો માટ� રોજગાર-સબંિંધત જોગવાઈઓ િવશનેો એક ત્વ�રત સદંભર્ સ્ત્રોત. 

https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm  
● સહાય માટ�નો પ્રથમ કોલ: ગ્રેટર બાલ્ટ�મોર િવસ્તારમા ં410-685-0525 પર અથવા બાલ્ટ�મોરની બહાર 

(800) 492-0618 પર સપંકર્  કર�ને મેર�લેન્ડમા ંસ્વાસ્થ્ય અને માનવ સેવાઓ માટ� િન:�લુ્ક અન ેગોપનીય 

સદંભર્ પ્રાપ્ત કરો. https://211md.org/  

ઇન-હોમ સપોટર્  અન ેસેવાઓ 
● કમ્�િૂનટ� ફસ્ટર્  ચોઇસ (CFC) પ્રોગ્રામ �દૃ્ધ �ખુ્ત લોકો અને અપગં વ્ય�ક્તઓન ેતમેના પોતાના મકાનમા ં

રહ�વા સક્ષમ બનાવવા માટ� સ�દુાય સવેાઓ અન ેસપોટર્  �રૂા પાડ� છે. ક�ટલાક સપોટર્મા ંશામલે છે: 

વ્ય�ક્તગત સહાય સેવાઓ, વ્ય�ક્તગત ઇમરજન્સી �રસ્પોન્સ િસસ્ટમ્સ, સહાયક તકનીક, �ગુમતા 

અ��ૂુલન, ઉપભોક્તા તાલીમ અને ઘર િવત�રત કરવામા ંઆવતા ભોજન. વ્ય�ક્ત સસં્થાક�ય સભંાળના 

સ્તરન ે�રૂા કરતા ંહોવા જોઈએ અન ેસ�દુાય મે�ડક�ઇડ માટ� આિથ�ક ર�તે પાત્ર હોવા જોઈએ. વ� ુમા�હતી 

માટ�, મ�ેડક�ઇડની લાબંા ગાળાની સભંાળ અન ેવવેર સેવાઓનો: 410-767-1739 પર અથવા 1-

877-463-3464 પર અથવા MD �રલ ેસિવ�સનો 1-800- 735-2258 પર સપંકર્  કરો. વ� ુમા�હતી 

માટ� મેર�લેન્ડ આરોગ્ય િવભાગની �લુાકાત લો. 
● મેર�લેન્ડ પસર્નલ ક�ર (MPAC) પ્રોગ્રામ ઇન-હોમ પસર્નલ ક�ર પ્રદાન કર� છે, િવકલાગં વ્ય�ક્તઓ અથવા 

મે�ડક�ડ માટ� લાયકાત ધરાવતા દ�ઘર્કાલીન તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ માટ�ના આયોજન અન ેનસર્ મોિનટ�ર�ગ 

સેવાઓન ેસમિથ�ત કર� છે. સવેાઓ કાયર્સ્થળમા ંપ્રદાન કરવામા ંઆવી શક� છે. આ કાયર્ક્રમ સ્થાિનક 

આરોગ્ય િવભાગ દ્વારા સચંા�લત કરવામા ંઆવે છે. વ� ુમા�હતી માટ�, તમારા સ્થાિનક આરોગ્ય િવભાગ 

http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx
http://www.msilc.org/map.html
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home
https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
https://211md.org/
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અથવા મેર�લેન્ડ આરોગ્ય િવભાગનો: 410-767-1739 અથવા પર 1-877-463-3464 અથવા MD 

�રલે સિવ�સ માટ� 1-800- 735-2258 પર સપંકર્  કરો. 
● કમ્�િુન�ટ પાથવેઝ વેવર Maryland Department of Health (DMH) (મેર�લેન્ડ આરોગ્ય િવભાગ) હ�ઠળ 

Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) દ્વારા સચંા�લત કરવામા ં

આવે છે. આ વેવર બૌ�દ્ધક અથવા િવકાસલક્ષી અપગંતા ધરાવતા પાત્ર વ્ય�ક્તઓને િવશાળ શ્રેણીની સેવાઓ 

પ્રદાન કર� છે � લાઇસ�સ પ્રાપ્ત પ્રદાતા એજન્સીઓ અથવા સ્વ-િનદ� િશત સવેાઓ હ�ઠળ સ્વતતં્ર પ્રદાતાઓ 

દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે. સવેાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટ� એક પ્રતીક્ષા ��ૂચ હોય છે અન ેભડંોળની ઉપલબ્ધતા 

આવશ્યકતા પર આધા�રત છે. વ� ુમા�હતી માટ� અથવા પ્રિતક્ષા ��ૂચ માટ� અર� કરવા માટ�, 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx પર અથવા 410-767-5600 પર ફોન દ્વારા 

DDA હ�ડક્વાટર્ર નો સપંકર્  કરો. DDA પ્રાદ�િશક કચેર�ઓ માટ� સપંકર્  મા�હતી શોધવા માટ�, �લુાકાત લો 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%20Offices.aspx. 
● Low Intensity Support Services (LISS) (ઓછ� તીવ્રતા સહયોગ સવેાઓ) કાયર્ક્રમ મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મેન્ટ 

ઓફ હ�લ્થ હ�ઠળ ડ�વલપમને્ટલ �ડસ�ેબ�લટ� એડિમિનસ્ટ્ર�શન (DDA) દ્વારા સચંા�લત કરવામા ંઆવ ેછે અને 

અપગં વ્ય�ક્ત અને તેના પ�રવાર દ્વારા સવેાઓ સહાય માટ� પાત્ર અરજદારોન ે$2,000 �ધુીની સહાય આપ ે

છે.  DDA નાણાક�ય વષર્ (�ુલાઇ 1-31 અન ે�ન્�આુર� 1-31) દરિમયાન બ ેરાઉન્ડમા ંબ ેવાર LISS 

ભડંોળ�ુ ંિવતરણ કર� છે. LISS ભડંોળ યાદ�ચ્છક પસદંગી અને પાત્રતા આવશ્યકતાઓન ેઆધાર� વહ�ચવામા ં

આવે છે. LISS િવિવધ વ્ય�ક્તગત સપોટર્  સવેાઓ અને �ુ�ંુબ સહાયક સેવાઓ માટ� ભડંોળ ��ંુૂ પાડ� છે, 

�મા ંવ્ય�ક્તગત અન ેપ�રચર સભંાળ, રાહતની સભંાળ અને સ�દુાયમા ંસ્વતતં્રતા, ઉત્પાદકતા અન ે

એક�કરણને મહ�મ બનાવવા માટ� અન્ય સવેાઓ શામેલ છે. અર�ઓ પર પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� રા�યભરમા ં

હાલમા ંચાર LISS એજન્સીઓ જવાબદાર છે. વ� ુમા�હતી માટ�, �લુાકાત લો 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx.  

આવાસન સસંાધનો 
● મેર�લેન્ડ હાઉિસ�ગ સચર્ ડ�ટાબેઝ: વાજબી આવાસન માટ� મરે�લેન્ડ �ડપાટર્મને્ટ ઓફ હાઉિસ�ગ અને 

કમ્�િુન�ટ ડ�વલપમેન્ટના શોધ કર� શકાય તેવા ડ�ટાબેસસે.http://www.mdhousingsearch.org/  
● મેર�લેન્ડ એફોડ�બલ એપાટર્મેન્ટ શોધ: ઓછ� આવક ધરાવતા ભા�ુઆતન ેસબિસડ� આપવા માટ� HUD 

પાસથેી ભડંોળ મળેવનારા એપાટર્મેન્ટ્સના �એુસ હાઉિસ�ગ અને શહ�ર� િવકાસ િવભાગ દ્વારા ડ�ટાબેઝ 

�ળવવામા ંઆવે છે. http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD  
● GoSection8.com: િવભાગ 8 વાઉચરો મેળવતા લોકો માટ� હાઉિસ�ગનો ડ�ટાબેઝ ઉપલબ્ધ છે. 

http://www.gosection8.com/  

ર�ન્ટ (ભાડા) સબિસડ� કાયર્ક્રમો 

● મેર�લેન્ડ એવા લોકોની મદદ માટ� પ્રોગ્રામ ધરાવ ેછે ક� �મની પાસે તેમના સ�દુાયમા ંમકાન ભાડ� રાખવા 

માટ� ઓછ�-આવકના વેતન છે. જો ક�, પ્રતીક્ષા ��ૂચઓ લાબંી છે, તથેી વહ�લી તક� અર� કરવી શ્રેષ્ઠ છે. 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%20Offices.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx
http://www.mdhousingsearch.org/
http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD
about:blank
http://www.gosection8.com/
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● મેર�લેન્ડ �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ �ડસેબલ્સ (MDOD), ઓછ� આવક ધરાવતા અપગં લોકો માટ� બ ેપ્રોગ્રામ 

સચંા�લત કરવામા ંમદદ કર� છે: 
o હ�ર� & �નેટ વેનબગર્ એફોડ�બલ ર�ન્ટલ હાઉિસ�ગ અપોચ્�ુર્િનટ�ઝ ફોર પસર્ન્સ િવથ 

�ડસેબીલીટ�ઝ ઇિનિશએ�ટવ 
o કલમ 811 અપગં લોકો માટ� પ્રો�ક્ટ ર�ન્ટલ આિસસ્ટન્સ 

અપગંતા ધરાવતા અથવા વગરના લોકો પણ હાઉિસ�ગ ચોઇસ વાઉચર (િવભાગ 8) પ્રોગ્રામ દ્વારા �હ�ર આવાસ 

અથવા ભાડા સહાય માટ� અર� કર� શક� છે. તમારા િવસ્તારમા ંકઈ સહાયતા ઉપલબ્ધ છે તે શોધવા માટ� તમારા 

કાઉન્ટ�ની પ�બ્લક હાઉિસ�ગએજન્સીનો સપંકર્  કરો. ન�ધ: ઈસ્ટનર્ શોર, ગેર�ટ, એલેગની અન ેફ્ર�ડ�રક કાઉન્ટ�ના 

રહ�વાસીઓ માટ�, https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites નો સપંકર્  કરો, � તમારા 

િવસ્તારની �હ�ર આવાસન એજન્સી તર�ક� સેવા આપ ેછે.  

વાલીપ�ુ ંઅન ેિવકલ્પો 
પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત ક� �ની �મર 18 વષર્ અન ેતથેી વ� ુછે તેમન ેતેમના �વનન ેલગતા િનણર્ય લેવાનો અિધકાર છે. જો 

ક�, ક�ટલાક વ્ય�ક્તઓન ેત ેમહત્વ�ણૂર્ િનણર્યો લેવામા ંસહાયની જ�ર પડ� શક� છે. વાલીપણા અને ટકાઉ પાવર 

ઑફ એટન�, અપગં વ્ય�ક્તની બાબતો યોગ્ય ર�ત ેસચંા�લત થાય છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� બ ેશ� િવકલ્પો �રૂા 

પાડ� છે. બ ેિવકલ્પો વચ્ચ ેન�ધપાત્ર તફાવત છે. વ� ુમા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને હ�ન્ડ�કુ, ગા�ડ�યનશીપ અને તનેા 

િવકલ્પોનો સદંભર્ લો. http://www.disabilityrightsmd.org/wp-

content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf 

નાણાક�ય આયોજન/ખાસ જ��રયાતો ટ્રસ્ટ/એસ્ટ�ટ આયોજન 
નાણાક�ય આયોજન એ િવ�મા ંપસૈા ક�વી ર�ત ેકાયર્ કર� છે તે સમજવાની ક્ષમતા છે: કોઈ વ્ય�ક્ત કમાવવા�ુ ંઅથવા 

બનાવવા�ુ ંક�વી ર�ત ેસચંાલન કર� છે, ત ેવ્ય�ક્ત ત�ેુ ંસચંાલન ક�વી ર�ત ેકર� છે, તેઓ તેન ેક�વી ર�તે વ�મુા ં�પાતં�રત 

કર� શક� છે અન ેતે વ્ય�ક્ત ક�વી ર�ત ેઅન્ય લોકોની સહાય માટ� ત�ેુ ંદાન કર� છે. વ� ુ િવશેષ�પે, ત ે �ુશળતા અને 

જ્ઞાનના સ�હૂન ેસદં�ભ�ત કર� છે � વ્ય�ક્તને તનેી નાણાક�ય બાબતો િવશે ��ૂચત અન ેઅસરકારક િનણર્યો લેવાની 

મ�ંૂર� આપે છે. અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ�ની અનન્ય આવશ્યકતાઓથી પ�ર�ચત નાણાક�ય આયોજકની સલાહ લવેા�ુ ં

સલાહભ�ુ� છે. િપ્રયજનો માટ� નાણાક�ય આયોજન એ કોઈપણ પ�રવાર માટ� �શુ્ક�લ કાયર્ હોઈ શક� છે, ખાસ કર�ને 

�ઓ અપગં વ્ય�ક્તના સબંધંી હોય. અપગં વ્ય�ક્તઓ પહ�લા ંકરતા વ� ુલા�ં ુઅને પ�ર�ણૂર્ �વન �વ ે છે. આ 

કારણોસર, માતાિપતા અને/અથવા વાલીઓએ �યાર� તમેની સભંાળ રાખવા માટ� હવે સક્ષમ ન હોય ત્યાર� તમેના માટ� 

નાણાક�ય આયોજન તયૈાર કર�ુ ં મહત્વ�ણૂર્ છે. આવી ભાિવ સભંાળની વ્યવસ્થા કરવા માટ� ઘણા લોકો દ્વારા 

ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવ�ુ ંએક નાણાક�ય સાધન છે ટ્રસ્ટ. ટ્રસ્ટ એ એક કા�નૂી વ્યવસ્થા છે �યા ંએક પક્ષ બી� 

પક્ષના નાણાક�ય લાભ માટ� િમલકત ધરાવ ેછે. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો, તેન ેએક પ્રકારના હો�લ્ડ�ગ એ�રયા તર�ક� 

િવચાર� શકાય છે, �યા ંકોઈ ગ્રાન્ટર, ટ્રસ્ટ બનાવનાર પક્ષ, િન�કુ્ત લાભાથ�ઓન ેવહ�ચતા પહ�લા તમેની સપંિ� પોત ે

રાખશે. ટ્રસ્ટના ગ્રાન્ટર માતાિપતા, દાદા-દાદ� કા�નૂી વાલી અથવા કોટર્ હોઈ શક� છે. ત�ુપરાતં, ઘણા ંિવિવધ પ્રકારના 

https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation%27s-Affordable-Rental-Housing.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation%27s-Affordable-Rental-Housing.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation%27s-Affordable-Rental-Housing.aspx
http://mdod.maryland.gov/housing/Pages/section811.aspx
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf
http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf
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ટ્રસ્ટ હોય છે �નો ઉપયોગ િવિવધ કૌ�ંુ�બક સજંોગો માટ� થઈ શક� છે. 

Special Needs Trusts (SNTs) (િવશેષ જ��રયાત ટ્રસ્ટ) એ એક જ�ટલ પ્રકાર�ુ ંટ્રસ્ટ છે, �નો ઉપયોગ ઘણા પ�રવારો 

દ્વારા િવકલાગં અન ે િવશષે જ��રયાતો ધરાવતા વ્ય�ક્તના સબંધંીઓ માટ� આિથ�ક �સ્થરતા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. 

આ ટ્રસ્ટ �ખુ્યત્વ ેસરકાર� સહાય માટ� સબંિંધતની યોગ્યતા �ળવવા�ુ ંલક્ષ્ય રાખ ેછે, સાથ ેજ તેઓન ેફક્ત સરકાર� 

સહાયથી શ� �વન કરતા ંઉચ્ચ �વનધોરણ �ળવવાની મ�ંૂર� આપે આવે છે. 

ફ�ચુસર્ પ્લાિન�ગના ભાગ �પે, � તમારા માટ�, �ુ�ંુબના સભ્ય અથવા િમત્ર માટ� ઇ�ચ્છત ભાિવની કલ્પના કરવાન ે

સદં�ભ�ત કર� છે, અન ે ત્યારબાદ જ�ર� સવેાઓ અન ેસહાયતાના પ્રકારોન ેઓળખવા માટ�, એસ્ટ�ટ પ્લાિન�ગ એ એક 

એ�ુ ંપા�ુ ંછે � તમે તમારા �વનકાળ દરિમયાન અથવા તમારા �તૃ્� ુસમય ેઅન્ય લોકોન ેપસૈા અથવા સપંિ� ક�વી 

ર�તે સ્થાનાતં�રત કરવા માગંો છો તનેા આયોજનની પ્ર�ક્રયાને સદં�ભ�ત કર� છે. આ પ્ર�ક્રયામા ંતમાર� યોજનામા ંમદદ 

કરવા અને યોગ્ય દસ્તાવેજોન ેઅમલમા ં�કૂવા માટ� િવચારશીલ તૈયાર� અન ેસહાયક અને �ણકાર લોકો આવશ્યક 

છે.  એવી માગર્દિશ�કાઓ છે � �ુ�ંુબના સભ્યો �યાર� િવકલ્પોને ધ્યાનમા ંલેતા હોય છે અને યોજનાક�ય પ્ર�ક્રયા શ� 

કર� છે ત્યાર� �લૂ્યવાન સસંાધનો તર�ક� કાયર્ કર� છે.  
ફ�ચુસર્ અને એસ્ટ�ટ પ્લાિન�ગ ગાઇડ્સ અને હ�ન્ડ�કુના ઉદાહરણો જોવા માટ� નીચેની વેબસાઇટ્સની �લુાકાત લો: 

● િવકાસલક્ષી િવકલાગંતા ધરાવતા બાળકો અને �ખુ્ત વયના લોકો માટ�ની ફ�ચુસર્ અન ેએસ્ટ�ટ પ્લાિન�ગ ગાઇડ 
● ભિવષ્ય�ુ ંઆયોજન 
● �યાર� તમા�ંુ બાળક 18 વષર્�ુ ંથાય છે: િવશષે જ��રયાત સાથનેા વાલીપણા માટ�ની માગર્દિશ�કા 
● એબલ એકાઉન્ટ્સ 
● મેર�લેન્ડ ABLE કાયર્ક્રમ 
● ABLE નશેનલ �રસોસર્ સેન્ટર 
● િવશેષ જ��રયાતોની સભંાળ માટ� નાણાક�ય આયોજન: સ્પિેશયલ નીડ્સ ટ્રસ્ટ (SNT) 

ઉપસહંાર 
સકં્રમણ માટ�ની યોજના એ િવદ્યાથ�ના શાળાથી �ખુ્તાવસ્થા �ધુીના પ્રવાસનો એક અ�ભ� ભાગ છે. 12 વષર્થી વ� ુ

સમયથી સતત ચાલતા શાળાના વાતાવરણન ેછોડ�ુ ંઅન ે�ખુ્તાવસ્થાની અ�ણી �ુિનયામા ંપ્રવશે�ુ ંિવદ્યાથ�ઓ અને 

તેમના પ�રવારો માટ� અગવડભ�ુ� બની શક� છે. �ખુ્ત �ુિનયામા ંસકં્રમણની કાળ��વૂર્ક યોજના કરવાથી િવદ્યાથ�, 

શાળાના કમર્ચાર�ઓ, પ�રવાર અને સ�દુાય સાથેના ટ�મ વકર્  દ્વારા આ ડરને ઘટાડવામા ંમદદ મળે છે.   

�યાર� તેઓ �ખુ્ત િવ�મા ંપ્રવેશ કરશ ેત્યાર� િવદ્યાથ�ઓ�ુ ં�વન ક��ુ ંદ�ખાશ ેત ેિવચારવા�ુ ંપ્રારંભ કર�ુ ં�ાર�ય વહ��ુ ં

ગણા�ુ ંનથી. આ માગર્દિશ�કા એ એવા પ�રવારો અને વ્યાવસાિયકો માટ� સસંાધન તર�ક� સવેા આપવા માટ� છે � 

િવદ્યાથ�ઓને હાઇસ્�ૂલમાથંી કાર�કદ�, પોસ્ટસેકન્ડર� (માધ્યિમક પછ�ના) િશક્ષણ અન ેસ�દુાય �વનમા ંસકં્રમણ 

કરતી વખત ેસહાય કર� છે.  ત ેએક પ્રારં�ભક �બ��ુ અન ેઆયોજન કરવા�ુ ંસાધન બન�ુ ંજોઈએ �નો ઉપયોગ IEP 

ટ�મ સાથે મળ�ન ેસરળ અને એક��ૃત સકં્રમણન ેસક્ષમ કર� તે માટ� જ�ર� સપોટર્  અને સેવાઓની યોજના બનાવવા 

અને �રુ�ક્ષત કરવા માટ� કરવામા ંઆવશ.ે 

http://www.md-council.org/wp-content/uploads/2014/03/PlannGuide-v10_FINAL.pdf
https://futureplanning.thearc.org/landing
https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/10/16/when-your-child-turns-18-a-guide-to-special-needs-guardianship/
https://www.marylandable.org/
https://www.marylandable.org/
https://www.ablenrc.org/
https://www.brainline.org/article/financial-planning-special-needs-care-special-needs-trusts-snts
https://www.brainline.org/article/financial-planning-special-needs-care-special-needs-trusts-snts
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પ�રિશષ્ટ A 

સકં્રમણ સમયર�ખા - 21 વષર્ની �મર�  સ્�લૂ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળનારા અન ે

DDA સેવાઓ માટ� લાયક િવદ્યાથ�ઓ માટ� 
�મર/સમયર�

ખા 
21 વષર્ની �મર� સ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળતા અને DDA સેવાઓ માટ� પાત્ર 

હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 
�મર 14/15 
(અથવા જો 

યોગ્ય હોય તો 

નાની �મર)   

● ક્ષમતા, શ�ક્ત, અને પડકારો ઓળખવા�ુ ંશ� કરો. 
● અપગંતા અન ેત ેશીખવાની અને �વનની અન્ય પ્ર�િૃ�ઓન ેક�વી ર�તે અસર કર� છે તે િવશ ે

�ણો.https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp 
● સ્વ-�હમાયત કરવા�ુ ંશ� કરો. IEP બેઠકોમા ંહાજર� આપો અને સહભાગી થાઓ.  

https://marylandlearninglinks.org/              
● વાિષ�ક સકં્રમણ આકારણીઓ (એટલ ેક� કાર�કદ�ની �ુ�ચની ��ૂચઓ, િવદ્યાથ� ઇન્ટરવ્�)ૂ મા ં

ભાગ લવેા�ુ ંપ્રારંભ કરો. http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-

assessment-toolkit-3rd-edition  
● કાર�કદ�ની �ુ�ચઓ અને માધ્યિમક પછ�ના લક્ષ્યોન ેઓળખવા�ુ ંપ્રારંભ કરો.  
● શાળા �જલ્લામા ંસકં્રમણ સપોટર્  ક�વી ર�તે �રૂો પાડવામા ંઆવે છે ત ે�ણો. સકં્રમણ 

કમર્ચાર�ઓન ેઓળખો.  
● વાિષ�ક IEP મી�ટ�ગમા ંપ્રારં�ભક સકં્રમણ યોજના િવકસાવો. સકં્રમણ યોજના િવદ્યાથ� �યાર� 

14 વષર્નો થાય છે તે IEP વષ� િવકિસત કરવામા ંઆવે છે અને વાિષ�ક ધોરણ ેતને ેઅપડ�ટ 

કરવામા ંઆવે છે. http://www.mdtransitions.org/ 
● Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) પર 

અર� કરો. https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx   
● જો હાઇસ્�ૂલમા ંન�ધાયેલ હોય, તો Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન 

સેવાઓ િવભાગ) દ્વારા (પ્રી-એમ્પ્લોયમ�ટ ટ્રા�ન્ઝશન સિવ�િસસ - Pre-ETS (�વૂર્-રોજગાર 

સકં્રમણ સવેાઓ) ની તપાસ કરો. 
● જો િવદ્યાથ� અને પ�રવાર સેવાઓ માટ� અર� કરવામા ંરસ ધરાવતા હોય તો DDA અથવા 

DORS સાથ ેશૈક્ષ�ણક મા�હતી શેર કરવા માટ� શાળાને લ�ેખત સમંિત આપો.  
● સ�દુાય સકં્રમણ મેળાઓ અને કાયર્શાળાઓમા ંભાગ લવેા�ુ ંપ્રારંભ કરો. 
● એક સકં્રમણ યોજના હોમ ફાઇલ બનાવો. 
● તમાર� શાળા દ્વારા આપવામા ંઆવતી સ�દુાય-આધા�રત �ચૂના તકો�ુ ંઅન્વષેણ કરો અને 

તેમા ંભાગ લો.  

�મર 16/17 ● તમારા શાળા �જલ્લા દ્વારા આપવામા ંઆવતી રોજગાર તાલીમની તકો�ુ ંઅન્વષેણ કરો અને 

તેમા ંભાગ લો. 
● મોટર વ્હ�કલ એડિમિનસ્ટ્ર�શન તરફથી મેર�લેન્ડ રા�ય ઓળખ કાડર્ પ્રાપ્ત કરો. 

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
https://marylandlearninglinks.org/
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx


મેર�લેન્ડની અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ� માધ્યિમક સકં્રમણ યોજના માગર્દિશ�કા 

28 
 

   

© મેર�લેન્ડ રા�ય િશક્ષણ િવભાગ, પ્રારં�ભક હસ્તકે્ષપ અને િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓનો િવભાગ 

�મર/સમયર�

ખા 
21 વષર્ની �મર� સ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળતા અને DDA સેવાઓ માટ� પાત્ર 

હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 
http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm 

● યાત્રા તાલીમન ેધ્યાનમા ંલો. તમારા સ�દુાયમા ં�સુાફર� કરવા માટ� �હ�ર પ�રવહનનો 

ઉપયોગ કરો. https://www.mobilityequity.org/travel-training 
● મો�બ�લટ� (ગિતશીલતા)/પેરાટ્રા�ન્સટ સેવાઓ માટ� મો�બ�લટ� એ�પ્લક�શન ફોમર્ સબિમટ 

કરો. http://mta.maryland.gov/mobility  
● ડ્રાઇવર લાઇસન્સ મેળવવા પર િવચાર કરો. 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm 
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf  

● સામા�જક નેટવકર્ બનાવો. મનોરંજન અન ેસામા�જક કાયર્ક્રમો માટ� િમત્રો સાથ ેજોડાણો 

બનાવો � હાઇસ્�ૂલમાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� પણ ચા� ુરહ� શક�. 

�મર 17/18 ● એક સપોટર્  નેટવકર્ બનાવો. મદદ માટ� જઈ શકાય તવેા લોકો માટ� લોકોની એક ��ૂચ 

િવકસાવો. 
● હ�લ્થક�ર જોડાણો બનાવો. બાળરોગથી વયસ્ક આરોગ્ય સભંાળ પ્રણાલીમા ંપ�રવિત�ત થવાની 

યોજના િવકસાવો.  
● ભાિવ જ��રયાતોના આયોજન િવશ ેકોઈ એટન�ની સલાહ લો.  
● પાવર ઓફ એટન� અથવા વાલીપણાની આવશ્યકતા િવશ ેતપાસ કરો. �ચૂવલે હ�ન્ડ�કુ: 

ગા�ડ�યનશીપ અને તનેા િવકલ્પો. https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx 
● પાત્રતા �સ્થિત અને અગ્રતા શ્રણેીની ચકાસણી કરવા માટ� DDA પ્રાદ�િશક ઓ�ફસનો સપંકર્ કરો. 
● DDA પ્રાદ�િશક કચેર�ઓ માટ�ની સપંકર્  મા�હતી અહ� મળ� શક� છે: 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%2
0services.aspx   

● Coordination of Community Services Provider (સ�દુાય સવેાઓ પ્રદાતાના સકંલન) �ુ ં

અન્વષેણ કરો અને પસદં કરો. તમારા પ્રદ�શમા ંવતર્માન સ�દુાય સેવાઓ પ્રદાતાઓના 

સકંલનને શોધવા માટ� અહ� �લુાકાત લો: 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%2
0services.aspx 

● સ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� સહાયક તકનીક (જો યોગ્ય હોય તો) િવકલ્પો�ુ ં

અન્વષેણ કરો 
�મર 18 ● તમારા શાળા �જલ્લા દ્વારા આપવામા ંઆવતી સહાિયત રોજગાર અન ેકાયર્-આધા�રત 

િશક્ષણ તકો�ુ ંઅન્વેષણ કરો.  
● સ�દુાય સકં્રમણ મેળાઓ અને કાયર્શાળાઓમા ંહાજર� આપો. Supplemental Security 

Income (SSI) (�રૂક �રુક્ષા આવક) માટ� અર� કરો. http://ssa.gov    

http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm
https://www.mobilityequity.org/travel-training
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
http://ssa.gov/
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�મર/સમયર�

ખા 
21 વષર્ની �મર� સ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળતા અને DDA સેવાઓ માટ� પાત્ર 

હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 
● તબીબી સહાય માટ� અર� કરો. 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx 
● પરામશર્ અને આયોજનના ફાયદાઓન ેધ્યાનમા ંલો. mdtransitions.org/benefits-

counselors/, mdbenefitscounseling.org/ 
● નાણાક�ય અને ભાિવ આયોજન શ� કરો. 
● જો હ� �ધુી �ણૂર્ ક�ુ� ન હોય, તો એક Coordination of Community Service (CCS) 

(કોડ�નેશન ઓફ કમ્�િુન�ટ સિવ�સ (CCS) પ્રદાતા પસદં કરો.   
● ભિવષ્ય માટ� કોઈ યોજના િવકસાવવા માટ� તમારા કોઓ�ડ�નેટર ઓફ કમ્�િુન�ટ સિવ�સ 

(CCS) સાથ ેમળો.  
● પસદંગી�ૃત સેવા માટ� ન�ધણી કરો (જો ��ુુષ હોય તો). http://www.sss.gov 
● મતદાન માટ� ન�ધણી કરો.  
● રહ�વા માટ�ની વ્યવસ્થાના િવકલ્પો�ુ ંઅન્વષેણ કરો. (સ્વતતં્ર, �મમેટ, �ૂથ આવાસન વગેર�) 
● તમારા સ�દુાયમા ંસબિસડ�વાળા આવાસો�ુ ંઅન્વષેણ કરો. 

https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites 

�મર 19-20  
(બહાર 

નીકળ્યા 

પહ�લા� ુ ંવષર્) 

● યોગ્યતાની �સ્થિત માટ� Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી 

અપગંતા સચંાલન) નો સપંકર્  કરો જો હ� િનધાર્�રત થયેલ નથી. 
● બહાર નીકળવાના વષર્ પહ�લાના ફોલ પર Division of Rehabilitation Services (DORS) 

(�નુવર્સન સવેાઓ િવભાગ) ન ેઅર� કરો. 

https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 
● Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ) દ્વારા કાર�કદ� 

�લૂ્યાકંન કરવા�ુ ંધ્યાનમા ંલો. 
● સ�દુાય �ખુ્ત સેવા પ્રદાતાઓની �લુાકાત લવેા�ુ ંપ્રારંભ કરો. 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx  
● જો સ્વ-િનદ�શન સેવાઓ િવશ ેશીખવામા ંરસ હોય તો સ્વ-િનદ� િશત સવેાઓની �લુાકાત લો. 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/sdforms.aspx 
● જો સ્વ-િનદ� િશત સવેાઓ પસદં કરતા હો, તો એક સપોટર્  બ્રોકર અન ેનાણાક�ય મેનજેમેન્ટ 

સેવા પસદં કરો. 
● માધ્યિમક પછ�ના િશક્ષણ અન ેતાલીમ િવકલ્પો�ુ ંઅન્વેષણ કરો. 
● જો જ�ર� હોય તો �ખુ્ત વયની માનિસક આરોગ્ય સભંાળ�ુ ંઅન્વષેણ કરો. 

�મર 20-21  
(�િતમ 

વષર્ના 

● તમાર� જ��રયાતોન ેશ્રેષ્ઠ અ��ુપ હોય તેવા ક�ટલાક પ્રદાતાઓન ેઅર� કરો. 
● એક �ખુ્ત પ્રદાતાની પસદંગીન ે�િતમ �પ આપો. 
● IEP િમ�ટ�ગમાથંી બહાર નીકળવા �ખુ્ત પ્રદાતાન ેઆમિંત્રત કરો.  

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://mdtransitions.org/benefits-counselors/
http://mdtransitions.org/benefits-counselors/
http://mdbenefitscounseling.org/
http://www.sss.gov/
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx
about:blank
https://dda.health.maryland.gov/Pages/sdforms.aspx
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�મર/સમયર�

ખા 
21 વષર્ની �મર� સ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી બહાર નીકળતા અને DDA સેવાઓ માટ� પાત્ર 

હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 
ઓક્ટોબર/ન

વેમ્બર) 
● Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) ન ે

સબિમટ કરવાની સવેા ભડંોળ યોજના િવકસાવવા માટ� તમારા સસંાધન સવેાઓ અને �ખુ્ત 

પ્રદાતાના સયંોજક સાથ ેકાયર્ કરો.     
● જો સ્વ-િનદ� િશત સવેાઓ પસદં કર� રહ્યા હો, તો તમારા સપોટર્  બ્રોકર સાથે સ્વ-િનદ�િશત 

યોજના લખવા�ુ ંપ્રારંભ કરો.  
● Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) તરફથી 

મળ�ુ ંભડંોળ �રંુત ઉપલબ્ધ ન હોય તે �સ્થિતમા ંઆક�સ્મક યોજના િવકિસત કરો. 
● પ�રવહન િવકલ્પો�ુ ંઅન્વેષણ કરો (દા.ત., કાયર્સ્થળ પર અને સ�દુાયની આસપાસ ક�વી ર�ત ે

જ�ુ ંવગેર�.) 

�મર 20/21  
(�િતમ 

વષર્ની �સ્પ્ર�ગ 

(વસતં)) 

● �ખુ્ત સવેા િવતરણ પ્રણાલીમા ંસ્�ૂલ િસસ્ટમમાથંી અખ�ંડત સકં્રમણ કરવા માટ� શાળા 

સકં્રમણ કમર્ચાર�ઓ, �ખુ્ત પ્રદાતા અને સ�દુાય સસંાધનોના સયંોજક સાથ ેકાયર્ કરો. 

 

સકં્રમણ સમયર�ખા - 18 વષર્ની �મર�  સ્નાતક થનારા િવદ્યાથ�ઓ માટ� 
�મર/સમયર�

ખા 
18 વષર્ની �મર� સ્નાતક થનારા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 

�મર 13/14  
(મધ્યમ 

શાળા�ુ ંછેલ્�ુ ં

વષર્) 

● ક્ષમતા, શ�ક્ત, અને પડકારો ઓળખવા�ુ ંશ� કરો. 
● અપગંતા અન ેત ેશીખવાની અને �વનની અન્ય પ્ર�િૃ�ઓન ેક�વી ર�તે અસર કર� છે તે િવશ ે

�ણો.https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp 
● સ્વ-�હમાયત �ુશળતાનો અભ્યાસ કરો. IEP િમ�ટ�ગોમા ંહાજર� આપો અને સહભાગી બનો. 

www.marylandlearninglinks.org 
● વાિષ�ક સકં્રમણ આકારણીઓ (એટલ ેક� કાર�કદ�ની �ુ�ચની ��ૂચ, િવદ્યાથ� ઇન્ટરવ્�)ૂ મા ંભાગ 

લેવા�ુ ંપ્રારંભ કરો. https://transitionta.org/toolkitassessment  
● કાર�કદ�ની �ુ�ચઓ અને માધ્યિમક પછ�ના લક્ષ્યોને ઓળખવા�ુ ંપ્રારંભ કરો.  
● શાળા �જલ્લામા ંસકં્રમણ સપોટર્  ક�વી ર�ત ે�રૂો પાડવામા ંઆવે છે ત ે�ણો. સકં્રમણ 

કમર્ચાર�ઓને ઓળખો.  
● વાિષ�ક IEP મી�ટ�ગમા ંપ્રારં�ભક સકં્રમણ યોજના િવકસાવો. સકં્રમણ યોજના િવદ્યાથ� �યાર� 

14 વષર્નો થાય છે તે IEP વષ� િવકિસત કરવામા ંઆવે છે અને વાિષ�ક ધોરણ ેતને ેઅપડ�ટ 
કરવામા ંઆવે છે. http://www.mdtransitions.org/ 

● �ડપ્લોમા મેળવવાની એક 5 વષર્ની યોજનાનો િવચાર કરો. 
● Developmental Disabilities Administration (DDA) (િવકાસલક્ષી અપગંતા સચંાલન) પર 

અર� કરો, જો યોગ્ય હોય. https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx   
● જો હાઇસ્�ૂલમા ંન�ધાયેલ હોય, તો Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન 

સેવાઓ િવભાગ) િવભાગ દ્વારા �વૂર્-રોજગાર સકં્રમણ સેવાઓ (પ્રી-એમ્પ્લોયમ�ટ ટ્રા�ન્ઝશન 
સિવ�િસસ - Pre-ETS) ની તપાસ કરો. 

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
http://www.marylandlearninglinks.org/
https://transitionta.org/toolkitassessment
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
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�મર/સમયર�

ખા 
18 વષર્ની �મર� સ્નાતક થનારા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 

● DDA અને DORS સાથ ેશૈક્ષ�ણક મા�હતી શેર કરવા માટ� શાળાન ેમ�ંૂર� આપો. 
● એક સકં્રમણ યોજના હોમ ફાઇલ બનાવો. 

ફ્ર�શમેન વષર્ 

(ગે્રડ 9) 
● અભ્યાસનો એક હાઈસ્�ૂલ અભ્યાસક્રમ (સ�ંણૂર્ કાયર્ક્રમ) પસદં કરવા માગર્દશર્ન સલાહકાર 

સાથ ેમળો. 
http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs
%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf  

● જ�ર� વગર્ખડં આવાસન સગવડથી પ�ર�ચત બનો. 
● સોિશયલ અને સપોટર્  નેટવકર્  બનાવો. 
● માગર્દશર્ન સલાહકાર સાથ ેગ્રે��એુશન આવશ્યકતાઓની સમીક્ષા કરો.  

સોફોમોર 

(�દ્વિતય) વષર્  
(ગે્રડ 10) 

● સશંોધન કાર�કદ� �ુ�ચઓ. વ્યવસાયોની �લુાકાત લો. જોબ શેડો�ગની વ્યવસ્થા કરો. 
● મોટર વ્હ�કલ એડિમિનસ્ટ્ર�શન તરફથી મેર�લેન્ડ રા�ય ઓળખ કાડર્ પ્રાપ્ત કરો. 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm   
● કોલેજ બોડર્ એકોમોડ�શન માટ� અર� કરવા માટ� શાળાની ટ�મ સાથે મળો. 

https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations 
● PSAT લો.  
● માગર્દશર્ન સલાહકાર સાથ ેગ્રે��એુશન આવશ્યકતાઓની સમીક્ષા કરો.   
● પ�રવહન િવકલ્પો�ુ ંઅન્વષેણ કરો. યાત્રા તાલીમને ધ્યાનમા ંલો. તમારા સ�દુાયમા ં�સુાફર� 

કરવા માટ� �હ�ર પ�રવહનનો ઉપયોગ કરો. 
● મો�બ�લટ� (ગિતશીલતા)/પેરાટ્રા�ન્સટ સેવાઓ માટ� મો�બ�લટ� એ�પ્લક�શન ફોમર્ સબિમટ 

કરો. http://mta.maryland.gov/mobility  
● ડ્રાઇવર લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કરવા�ુ ંધ્યાનમા ંલો. 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf 

�ુિનયર વષર્ 

(ગે્રડ 11) 
● વ્યવસાિયક �નુવર્સન સવેાઓ માટ�ના બહાર નીકળવાના વષર્ અગાઉના ફોલ (પાનખર) પર 

Division of Rehabilitation Services (DORS) (�નુવર્સન સેવાઓ િવભાગ) ને અર� કરો. 
http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 

● �નુવર્સન સવેાઓ િવભાગ દ્વારા એક કાર�કદ� �લૂ્યાકંનને ધ્યાનમા ંલો. 
● કોલજે બોડર્ એકોમોડ�શન માટ� અર� કરવા માટ� શાળાની ટ�મ સાથે મળો. 

https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations 
● PSAT લો.  
● ડ્રાઇવર લાઇસન્સ પ્રાપ્ત કરવા�ુ ંધ્યાનમા ંલો. 

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf   

● પાટર્-ટાઇમ/સમર એમ્પ્લોયમ�ટ ધ્યાનમા ંલો.  
● કોલેજો, વપેાર શાળાઓ, તાલીમ કાયર્ક્રમો, લશ્કર� અન ેરોજગારની તકો�ુ ંસશંોધન કરો. 

માગર્દશર્ન સલાહકાર અને/અથવા સકં્રમણ કમર્ચાર�ઓ સાથે ચચાર્ કરો.  
● માધ્યિમક-પછ�ના ધ્યેયોને �રફાઇન કરો. 
● કોલેજો, ટ્ર�ડ સ્�ૂલ્સ અને/અથવા માધ્યિમક પછ�ના તાલીમ કાયર્ક્રમોની �લુાકાત લો.  

જો લશ્કર� િવકલ્પો�ુ ંઅન્વેષણ કર� રહ્યા ંછો, તો લશ્કર� ભરતી કરનારને મળો અન ેASVAB 
લો. military.com/join-armed-forces/asvab 

http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
https://www.military.com/join-armed-forces/asvab
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�મર/સમયર�

ખા 
18 વષર્ની �મર� સ્નાતક થનારા િવદ્યાથ�ઓ માટ� સકં્રમણ સમયર�ખા પ્ર�િૃ�ઓ 

● જો સ્નાતક થયા પછ� રોજગારમા ંપ્રવશે કર� રહ્યા ંહો, તો નોકર�ની તકો�ુ ંસશંોધન કરો. 
પ�રવાર અને િમત્રો સાથ ેનેટવકર્  બનાવો �થી તમેની કંપનીઓમા ંનોકર�ની તકો �ણી 
શકાય. 

● કોમ્�િુનટ� કોલજે અન ે4-વષર્ના �િુનવિસ�ટ� પ્રોગ્રામ્સ વચ્ચેના તફાવત�ુ ંઅન્વેષણ કરો. 
● પોસ્ટ-સેકન્ડર� પ્રોગ્રામ્સ માટ� પાટર્-ટાઇમ સામે �ણૂર્-સમયની ન�ધણી િવકલ્પોન ેધ્યાનમા ંલો.  
● માધ્યિમક પછ�ના ંકાયર્ક્રમો માટ� ફ�ડરલ અને રા�ય નાણાક�ય સહાય અન ેિશષ્ય�િૃ��ુ ં

સશંોધન કરવા�ુ ંપ્રારંભ કરો.  
● હાઇસ્�ૂલથી કોલજે સકં્રમણ કાયર્ક્રમો�ુ ંઅન્વષેણ કરો/સહભાગી બનો. 
● માગર્દશર્ન સલાહકાર સાથ ેગ્રે��એુશન આવશ્યકતાઓની સમીક્ષા કરો. 

િસિનયર વષર્ 

(ગે્રડ 12) 
● SAT અને/અથવા ACT લવેાની તયૈાર� કરો 

http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat 
http://www.actstudent.org/ 
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations 

● જો કમ્�િુન�ટ કોલેજમા ંન�ધણી કરાવી રહ્યા હોય, તો એ�પુ્લેસર લવેાની તયૈાર� કરો.  જો 
ર�મી�ડયલ ("કોલજે માટ� તૈયાર" નહ�) િવદ્યાથ� તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવ,ે તો કોલજેની 
�વૂર્ �ચૂના માટ� શૈક્ષ�ણક સેવાઓને એક્સેસ કરો. 
http://accuplacer.collegeboard.org/students  

● કોલેજો અથવા માધ્યિમક પછ�ના ંકાયર્ક્રમોન ેઅર� કરો અથવા લશ્કર�મા ંપ્રવશે કરો.  
● જો માધ્યિમક પછ�ની શાળાઓ માટ� અર� કરતા હો, તો �ડસેબીલીટ� સપોટર્ સેન્ટરનો સપંકર્ 

કરો. 
● જો રોજગારમા ંપ્રવેશ કરતા ંહો, તો અર�ઓ સબિમટ કરવા�ુ ંપ્રારંભ કરો.  
● િશષ્ય�િૃ� અને ગ્રાન્ટ (અ�દુાન) માટ� અર� કરો. 
● માધ્યિમક પછ�ના કાયર્ક્રમો અથવા રોજગારની તકો માટ�ના ભડંોળની ચચાર્ કરવા માટ� DORS 

સલાહકાર સાથે મળો. 
● જો લાયક હોય તો 18 વષર્ની �મર� Supplemental Security Income (SSI) માટ� અર� કરો. 

http://ssa.gov    
● SSI અને SSDI મેળવનાર વ્ય�ક્તઓ કમ્�િુન�ટ કોલેજ ટ�શુન માફ� માટ� અર� કરવા પાત્ર 

છે. 
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions
/prog_disabilities.aspx 

● 1 લી �ન્�આુર�થી 1 લી માચર્ દરિમયાન ફ�ડરલ અને રા�ય નાણાક�ય સહાય માટ� અર� 
કરો. https://fafsa.ed.gov/  

● જો જ�ર� હોય તો �ખુ્ત વયની માનિસક આરોગ્ય સભંાળ�ુ ંઅન્વષેણ કરો.  
● શાળા પ્રણાલીમાથંી બહાર નીકળ્યા પછ� સહાયક તકનીક� િવકલ્પો�ુ ં(જો યોગ્ય હોય તો) 

અન્વષેણ કરો. 
● જો પાત્ર હોય તો તબીબી સહાય માટ� અર� કરો. 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx  
● 18 વષર્ની �મર� પસદંગી�ૃત સવેા માટ� ન�ધણી કરો (જો ��ુુષ હોય તો). 

http://www.sss.gov 
● 18 વષર્ની �મર� મતદાન કરવા માટ� ન�ધણી કરો . 
● બાળરોગ આરોગ્યસભંાળન ે�ખુ્ત વય આરોગ્ય સભંાળ પ્રણાલીમા ંબદલો. 
● કોલેજમા ંપ્રવેશ સ્વીકાયાર્ પછ�, અપગંતા સહાયક સેવાઓનો વપરાશ કરો. 

http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat
http://www.actstudent.org/
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://accuplacer.collegeboard.org/students
http://ssa.gov/
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://fafsa.ed.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://www.sss.gov/
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પ�રિશષ્ટ B 

પોસ્ટસેકન્ડર� એ��કુ�શન એકોમોડ�શનના વારંવાર �છૂાતા પ્ર�ો (FAQ) 
િવકલાગં વ્ય�ક્ત અિધિનયમ 2004 (IDEA) માટ� એ આવશ્યક છે ક� િવકલાગંતા ધરાવતા િવદ્યાથ� પાસ ેIEP હોય. 

જો ક�, IDEA કોલજેો, ટ્ર�ડ સ્�ૂલ્સ અથવા �િુનવિસ�ટ�ઓમા ંલા� ુપડતો નથી. આ શાળાઓ િવકલાગંતા ધરાવતા 

અમે�રકન એક્ટ (ADA) અન ેવ્યવસાિયક �નુવર્સન અિધિનયમની કલમ 504 સ�હતના અન્ય ફ�ડરલ કાયદાઓના 

સ�હૂ દ્વારા સચંા�લત થાય છે. 

❖ માધ્યિમક-પછ�ની શાળાઓ પર આવાસન એક્સેસ કર�ુ ં

�ુ ં�ુ ંવ્ય�ક્તગત િશક્ષણ કાયર્ક્રમ (IEP) ધરાવવા�ુ ંચા� ુરાખીશ?  

ના. કોલજે સે�ટ�ગ્સમા ંકોઈ IEP હોતા નથી. કોલેજો, ટ્ર�ડ સ્�ૂલ અને �િુનવિસ�ટ�ઓની જવાબદાર�ઓ હાઈસ્�ૂલ્સ 

કરતા ન�ધપાત્ર ર�ત ેઅલગ છે. બીજો ન�ધપાત્ર તફાવત એ છે ક� માધ્યિમક-પછ�ની શાળાઓ ફક્ત �વુાન વયસ્ક 

સાથ ેજ કાયર્ કરશે, માતાિપતા સાથ ેનહ�. �વુાન �ખુ્તને કોલેજના િવદ્યાથ� તર�ક� ઘણી મોટ� જવાબદાર�ઓ 

હશે. આ કાયદાઓ સવેાઓ માટ� િવનતંી કરવાની અને અપગંતાના યોગ્ય દસ્તાવે�કરણ પ્રદાન કરવા માટ� ત ે

�વુાન વયસ્કન ેજવાબદાર બનાવ ેછે. �વુાન �ખુ્ત વયે આ પ્ર�ક્રયા શ� કરવી જોઈએ અન ેયોગ્ય આવાસનની 

િવનતંી કરવામા ંસ�ક્રયપણે શામેલ હોવા જોઈએ. 

�ુ ંમને હાઈસ્�ૂલમા ંમળતી હતી તે સમાન આવાસન �િુવધા મળશે?  

જ�ર� નથી. IEP માધ્યિમક-પછ�ની શાળા �ધુી આગળ વધતો નથી. મા�હતી એકિત્રત થયા પછ� અને 

દસ્તાવે�કરણની સમીક્ષા કરવામા ંઆવ્યા પછ�, માધ્યિમક-પછ�ની સ્�ૂલ ન�� કરશે ક� િવદ્યાથ�ન ેકઈ સગવડ 

મળશ.ે 

❖ માધ્યિમક-પછ�ની શાળા વખતે િવકલાગંતા સેવાઓને એક્સેસ કરવી 

સેવાઓ માટ� માર� �ા ંજ�ુ?ં  

દર�ક માધ્યિમક-પછ�ની સ્�ૂલમા ંએવા વ્ય�ક્તઓ હોય છે � અપગં િવદ્યાથ�ઓને સહાય કર� છે. આ વ્ય�ક્તઓ 

Disability Support Services Office (DSS) (અપગંતા સેવા કચેર�) મા ંહોય છે. શૈક્ષ�ણક સવલતો અને/અથવા 

અન્ય સવેાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટ�, �વુાન �ખુ્ત વયે પ્રથમ DSS ઓ�ફસમા ંસ્વ-ઓળખ કરવી આવશ્યક છે. �વુા 

વયસ્કની જવાબદાર� છે ક� ત ેમાધ્યિમક-પછ�ની શાળા સાથે જ�ર� સપોટર્  િવશે વાત કર�. 

માર� સેવાઓની િવનતંી �ાર�  કરવી જોઈએ? 

તેમ છતા,ં �વુા વયસ્ક કોઈપણ સમયે માધ્યિમક-પછ�ની શાળાઓમાથંી આવાસનની િવનતંી કર� શક� છે, પરં� ુતે 

આગ્રહણીય છે ક� તે/તેણી શ� તેટલી જલદ�થી અન ેસેમેસ્ટર શ� થયાના એક મ�હના પહ�લા ંનહ� તેમ DSS 

ઓ�ફસ સાથ ેએપોઇન્ટમેન્ટ લ.ે સેવાઓ અન ેઆવાસન વ્યવસ્થા ગોઠવવામા ંસમય લાગે છે. ક�ટલીક શૈક્ષ�ણક 
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ગોઠવણો પ્રદાન કરવામા ંબી� કરતા વ� ુસમય લઈ શક� છે. આવાસન �ાર�ય �વૂર્વત� ર�તે કરવામા ંઆવ�ુ ંનથી. 

શૈક્ષ�ણક �શુ્ક�લીઓ ઉભી થાય ત્યા ં�ધુી �ાર�ય રાહ જોશો નહ�. 

માર� કયા દસ્તાવેજો �રૂા પાડવાની જ�ર છે? 

શાળાઓ દસ્તાવજેો માટ� વાજબી ધોરણો ન�� કર� છે. ક�ટલીક સ્�ૂલોમા ંઅન્ય કરતા વ� ુદસ્તાવજેોની જ�ર હોઈ 

શક� છે, પરં� ુતમામ શાળાઓન ે�વુા �ખુ્તન ેયોગ્ય લાયક વ્યાવસાિયક દ્વારા તયૈાર કર�લ દસ્તાવેજો �રૂા પાડવાની 

જ�ર રહ�શે. �વુાન �ખુ્ત વ્ય�ક્ત જ�ર� દસ્તાવજેો મેળવવા સાથે સકંળાયેલ કોઈપણ ફ� માટ� જવાબદાર રહ�શે. 

દસ્તાવે�કરણના આવશ્યક ઘટકોમા ંશામેલ છે:  

● િવકલાગંતાન ેઓળખવા માટ��ુ ંડાયગ્નો�સ્ટક (નૈદાિનક) િનવેદન.  
● ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવતી ડાયગ્નો�સ્ટક પદ્ધિત�ુ ંવણર્ન, તેઓ શકૈ્ષ�ણક અને રહ�ણાકં બનં ે

સે�ટ�ગ્સને સબંિંધત હોવાથી હાલની કાયાર્ત્મક મયાર્દાઓ, અપગંતાની �સ્થરતાની અપ�ેક્ષત પ્રગિત, 

અને વતર્માન અન ે�તૂકાળની આવાસન સગવડો, સવેાઓ અને/અથવા દવાઓ.  
● આવાસન, અ��ૂુલનશીલ ઉપકરણો, સહાયક સવેાઓ, ક્ષિત�રૂક વ્�હૂરચનાઓ અને/અથવા 

કોલેટરલ સપોટર્  સેવાઓ માટ�ની ભલામણો.   

❖ માધ્યિમક-પછ�ની શાળાઓ પર આવાસન પ્રાપ્ત કર�ુ ં

�ુ ંઆવાસન સવલતો �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે?  

સગવડ એ શૈક્ષ�ણક આવશ્યકતાઓમા ંફ�રફાર છે � િવકલાગં �વુા �ખુ્ત વયના લોકો માટ� સમાન પ્રવશેની 

ખાતર� કરવા માટ� જ�ર� છે. વાજબી સવલતોમા ંિનમ્ન�લ�ખતનો સમાવેશ થઈ શક� છે: 

● કસોટ�ઓ પર િવસ્�તૃ સમય 
● વૈક�લ્પક ફોમ�ટમા ં�સુ્તકો 
● સાકં�િતક ભાષામા ં�ુભાિષયા 
● સ્ક્ર�ન વાચકો 
● અવાજ ઓળખ 
● અન્ય સહાયક ટ�ક્નોલો� 

 
DSS ઓ�ફસ, વાજબી સવલતો સ્થાપવા માટ� �વુા વયસ્ક સાથ ેકાયર્ કરશે. જો આવાસન કોસર્વકર્ (અભ્યાસક્રમ) 

મા ં�ળૂ�તૂ બદલાવ લાવ ેતો તે પ્રદાન કરવામા ંઆવી શક� નહ�. આવશ્યક કોસર્વકર્ન ેમાફ કરવાની પરવાનગી 

નથી.  િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓન ેસ્નાતક થવા માટ� અભ્યાસના કાયર્ક્રમની આવશ્યકતાઓન ે�ણૂર્ કરવી જ�ર� છે.  
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પ�રિશષ્ટ C 

ચો�સ વસતી 
સકં્રમણન ેલગતા અન્ય સહયોગ અને સવેાઓ છે � િવકલાગંોની ચો�સ વસ્તીન ેતેઓ રોજગાર, માધ્યિમક-પછ�ના 

િશક્ષણ અને સ�દુાયની પ્ર�િૃ�ઓમા ંપ્રવેશ કર� ત્યાર� જ�ર પડ� શક� છે. તેમાનંા થોડા નીચે વણર્વવામા ંઆવ્યા છે. 

ચો�સ વસ્તી િવશેની મા�હતી માટ� (દા.ત. ઓ�ટઝમ, બહ�રા/શ્રવણ-શ�ક્તની તકલીફવાળા, �ધ/ઓછ� દ્ર�ષ્ટ) 

મેર�લેન્ડ ટ્રા�ન્ઝશન વેબસાઇટની �લુાકાત લો: https://mdtransitions.org/ �ુ�ંુબ-િવિશષ્ટ સપોટર્ િવશનેી 

મા�હતી માટ�, https://www.ppmd.org/ માટ� પેર�ટસ પ્લસે ઓફ મેર�લેન્ડ વેબસાઇટ અથવા તમાર� સ્થાિનક શાળા 

પ્રણાલીમા ંપેર�ટલ �રસોસર્ સેન્ટરની �લુાકાત લો.  

ઓટ�ઝમ 

ઓ�ટઝમ સ્પેક્ટ્રમ �ડસઓડર્ર (ASD) એ વતર્નના ચો�સ સ�હૂ દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવે છે અન ેત ેએક 

"સ્પેક્ટ્રમ �સ્થિત" છે � વ્ય�ક્તઓન ે�ુદા �ુદા અન ેિવિવધ પ્રમાણમા ંઅસર કર� છે. આ લાક્ષ�ણકતાઓ સામાન્ય ર�ત ે

ત્રણ વષર્ની �મર� સ્પષ્ટ થાય છે અન ેશૈક્ષ�ણક પ્રભાવન ેપ્રિત�ૂળ અસર કર� છે. િવ�ૃિત ધરાવતા બાળકો �બૂ �ચા-

કાયાર્ત્મક (ઓ�ટઝમ ન ધરાવતા બાળકોથી લગભગ ભેદ ન કર� શકાય તવેા) થી લઈને �ડાણ�વૂર્ક ક્ષિતગ્રસ્ત હોય 

છે. ઓટ�ઝમ સાથ ેસકંળાયેલ ક�ટલીક વતર્�કૂોમા ંભાષાના શીખવાના િવલબં; �ખનો સપંકર્  કરવામા ંઅથવા 

વાતચીત ચા� ુકરવામા ં�શુ્ક�લી; કાયર્કાર� કામગીર�મા ં�શુ્ક�લી, � તકર્  અન ેઆયોજન સાથ ેસબંિંધત છે; સ�ું�ચત, 

તીવ્ર �હતો; નબળ� ગિતશીલ �ુશળતાઓ અન ેસવંેદનાત્મક સવંેદનશીલતાનો સમાવશે થાય છે. ફર�થી, સ્પેક્ટ્રમ 

પરની વ્ય�ક્ત આમાનંા ઘણા ંવતર્નો અથવા ફક્ત થોડા જ અથવા ત ેઉપરાતં અન્ય ઘણાન ેઅ�સુર� શક� છે. ઓ�ટઝમ 

સ્પેક્ટ્રમ �ડસઓડર્ર�ુ ંિનદાન તમામ વતર્�કૂોના િવશ્લષેણ અને તમેની તીવ્રતાના આધાર� લા� ુકરવામા ંઆવ ેછે. 

વ� ુમા�હતી માટ� અન ેઉપલબ્ધ સસંાધનો િવશે �ણવા માટ� �લુાકાત લો: 

http://www.pathfindersforautism.org/ અથવા https://www.autismspeaks.org/. 

બહ�રા/શ્રવણ-શ�ક્તની તકલીફ 

● બહ�રા: િવકલાગંતા ધરાવતા વ્ય�ક્ત માટ� િશક્ષણ અિધિનયમ (IDEA) માથંી બહ�રાપણાની સ�ાવાર વ્યાખ્યા 

"સાભંળવાની એવી ક્ષિત � એટલી ગભંીર છે ક� બાળક સાભંળવા દ્વારા, એમ્પ્લી�ફક�શન  (પ્રવધર્ન) સાથ ેઅથવા વગર, 

ભાષાક�ય મા�હતીની પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� ક્ષિતગ્રસ્ત હોય." "પ્રવધર્ન સાથે અથવા વગર" શબ્દસ�હૂ મહત્વ�ણૂર્ છે કારણ 

ક� તે �ચૂવ ેછે ક� શ્રવણ-સહાય �રૂ�ુ ંઆવાસન પ્રદાન કરશ ેનહ� �થી િવદ્યાથ� વગર્મા ંસફળ થઈ શક�. 
● શ્રવણ-શ�ક્તની તકલીફ: શ્રવણ-શ�ક્તની તકલીફથી ઓળખાતા િવદ્યાથ�ઓ હળવીથી લઈન ે�ડ� માત્રામા ંશ્રવણ-

શ�ક્તના �કુસાનથી ઓળખાય છે. શ્રવણ-શ�ક્તની તકલીફ ધરાવતા લોકોન ેશ્રવણ-સહાયક અથવા અન્ય સહાયક 

શ્રવણ ઉપકરણોના ઉપયોગથી ફાયદો થઈ શક� છે. તેઓ અન્ય લોકો સાથ ેવાતચીતમા ં�ખુ્યત્વ ેબોલવામા ંઆવતા 

�ગ્રે� પર આધાર રાખ ેછે. 

વ� ુમા�હતી માટ� અન ેઉપલબ્ધ સસંાધનો િવશે �ણવા માટ� �લુાકાત લો: www.nationaldeafcenter.org. 

https://mdtransitions.org/
https://www.ppmd.org/
http://www.pathfindersforautism.org/
https://www.autismspeaks.org/
http://www.nationaldeafcenter.org/


મેર�લેન્ડની અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ� માધ્યિમક સકં્રમણ યોજના માગર્દિશ�કા 

36 © મેર�લેન્ડ રા�ય િશક્ષણ િવભાગ, પ્રારં�ભક હસ્તકે્ષપ અને િવશેષ િશક્ષણ સેવાઓનો િવભાગ 

�ધ/ઓછ� દ્ર�ષ્ટ  

● IDEA �જુબ, દ્ર�ષ્ટની ક્ષિત એટલે એવી દ્ર�ષ્ટ � �ધુારણા સાથ ેપણ બાળકની શૈક્ષ�ણક કામગીર�ન ેપ્રિત�ૂળ

અસર કર� છે. આ શબ્દમા ં�િશક દ્ર�ષ્ટ અને �ધત્વ બનંનેો સમાવશે થાય છે. �િશક �ૃ�ષ્ટ ઓછ� દ્ર�ષ્ટને

સદં�ભ�ત કર� શક� છે (�ધુારણાત્મક લેન્સ વડ� પણ સામાન્ય વાચંનના �તર�થી વાચંી શકતા નથી). �ધત્વ કાં

તો કાયદ�સર ર�ત ે�ધ હોવાન ે(સાર� �ખમા ં20/200 દ્ર�ષ્ટથી ઓ�ં), દ્ર�ષ્ટ�ુ ંમયાર્�દત ક્ષેત્ર અથવા સ�ંણૂર્

�ધત્વ (કોઈ �ૃ�ષ્ટ નહ�) ને સદં�ભ�ત કર� શક� છે.
● દ્ર�ષ્ટની ક્ષિતવાળા િવદ્યાથ�ઓન ેતેમના દ્ર�ષ્ટ ધરાવતા સાથીઓની �મ સમાન િવષયો અને શૈક્ષ�ણક

�ુશળતા શીખવાની જ�ર રહ�શે, જો ક� તેઓ અ��ૂુ�લત ર�તોથી આમ કરશે. તેઓએ �ુશળતાનો િવસ્�તૃ

સ�હૂ પણ શીખવો પડશ ે� સ્પષ્ટ ર�ત ેદ્ર�ષ્ટથી સબંિંધત છે.

વ� ુમા�હતી માટ� અન ેઉપલબ્ધ સસંાધનો િવશે �ણવા માટ� �લુાકાત લો: 

Division of Rehabilitation Services (�નુવર્સન સવેાઓ િવભાગ) 
�ધ અથવા ગભંીરતાથી �ૃ�ષ્ટની ક્ષિતવાળા વ્ય�ક્તઓ માટ� �નુવર્સન સવેાઓ અન ેસસંાધનો માટ�ની

માગર્દિશ�કા http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf 

The Maryland School for the Blind મેર�લેન્ડ સ્�ૂલ ફોર બ્લાઇન્ડ (�ધ શાળા) 
3501 Taylor Avenue 
Baltimore, MD 21236 
(401) 444-5000
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
American Association of the Deaf-Blind (અમે�રકન એસોિસયશેન ઓફ ધી ડ�ફ-બ્લાઇન્ડ)
8630 Fenton Street, Suite 121 
Silver Spring, MD 20910-3803 
(301) 495-4403
TDD/TTY Telephone: (304) 495-4402
ઇમેઇલ: AADB-Info@aadb.org 
http://www.aadb.org/ 

Columbia Lighthouse for the Blind (કોલ�મ્બયા લાઇટહાઉસ ફોર બ્લાઇન્ડ)
8720 Georgia Avenue Suite 210 
Silver Spring, MD 20910 
301-589-0894
http://www.clb.org/
National Federation of the Blind (નેશનલ ફ�ડર�શન ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ) 

200 East Wells Street 
at Jernigan Place 
Baltimore, MD 21230 
ફ�ક્સ: (410) -685-5653 
https://nfb.org/  

https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
http://www.aadb.org/
http://www.aadb.org/
about:blank
http://www.aadb.org/
http://www.clb.org/
http://www.clb.org/
http://www.clb.org/
https://nfb.org/
https://nfb.org/
https://nfb.org/
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પ�રિશષ્ટ D 

શબ્દો અને �ૂંકાક્ષરોની શબ્દાવલી  
ADA - અમ�ેરકન્સ િવથ �ડસબેીલીટ�સ એક્ટ - અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ� નાગ�રક અિધકાર અિધિનયમ 

ASD - ઓટ�ઝમ સ્પેક્ટ્રમ �ડસઓડર્ર 

ASVAB - આમ્ડર્ સિવ�િસસ વોક�શનલ એ�પ્ટટ�ડુ બેટર�  

AT - આિસ�સ્ટવ ટ�કનૉલો� -- લોકોન ેવાતચીત કરવામા ંઅથવા કાયર્ન ે�ણૂર્ કરવામા ંસહાય માટ� લૉ અથવા 

હાઇટ�ક �ડવાઇસ (�મ ક� સ્વીચો અથવા કમ્પ્�ટુર સોફ્ટવેર)  

BHA - �બહ�વરલ હ�લ્થ એ�્િમિનસ્ટ્ર�શન 

CCS - કો�ડ�નેટર ઓફ કમ્�િૂનટ� સિવ�િસસ 

CIL - સ�ટસર્ ફોર ��ડપ�ડ�ટ �લિવ�ગ 

સ�દુાય-આધા�રત - સ�દુાયમા ં�રૂ� પાડવામા ંઆવતી સવેાઓ �યા ંઅપગંતા સાથનેા અથવા વગરના લોકો કામ કર� 

છે, રહ� છે અન ેતમેનો નવરાશનો સમય િવતાવ ેછે, એક અલગ પયાર્વરણથી િવપર�ત, �યા ંકોઈ ચો�સ પયાર્વરણમા ં

તમામ વ્ય�ક્તઓ અપગંતા ધરાવ છે. 

સ્પધાર્ત્મક રોજગાર - સ�દુાય �દર વ્યાવસાિયક પયાર્વરણમા ંમળતો રોજગાર �મા ંકોઈ વધારાના સપોટર્ની જ�ર 

હોતી નથી 

CRP - કમ્�િૂનટ� ર�હ��બ�લટ�શન પાટર્નર (�ખુ્ત પ્રણાલીમાથંી િવક્ર�તાઓ ક� � અપગં વ્ય�ક્તઓન ેશાળામાથંી બહાર 

નીકળ્યા પછ� સેવાઓ અન ેસહાયતા પ્રદાન કર� શક� છે, જો તેઓ લાયક ન�� હોવા�ુ ંન�� થાય તો.) 

DDA - ડ�વલપમેન્ટલ �ડસેબીલીટ�સ એ�્િમિનસ્ટ્ર�શન 

DORS - �ડિવઝન ઓફ �રહ��બ�લટ�શન સિવ�િસસ 

DLLR - �ડપાટર્મ�ટ ઓફ લેબર, લાઇસન્સ એન્ડ ર�ગ્�લુશેન 

DSS - �ડપાટર્મ�ટ ઓફ સોિશયલ સિવ�િસસ 

Eligible (લાયક) -ચો�સ આવશ્યકતાઓ �ણૂર્ કર�ને સેવાઓ માટ� પાત્ર થ�ુ ંજોઈએ 

Entitlement (ઉમેદવાર�) - સેવાઓ મળવાની ખાતર� છે 
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Guardianship (ગા�ડ�યનશીપ) - એક અદાલતી કાયર્વાહ� � �તૃીય પક્ષન ેન�ધપાત્ર જ્ઞાનાત્મક અપગંતાવાળા �ખુ્ત 

માટ� િનણર્ય લવેાની સ�ા આપે છે (દા.ત., માતાિપતાન ેતમેના બાળકની નાણાકં�ય બાબત ેિનણર્ય લવેાની સ�ા 

આપવામા ંઆવ ેછે.) 

IDEA - ��ડિવજલ્સ િવથ �ડસેબીલીટ�સ એ��કુ�શન એક્ટ - ફ�ડરલ િનયમો � િવશેષ િશક્ષણ�ુ ંસચંાલન કર� છે 

IEP - ��ડિવજલ એ��કુ�શન પ્રોગ્રામ 

Interest Inventories (�ુ�ચની ��ૂચ)- મૌ�ખક, લ�ેખત અથવા કમ્પ્�ટુર સ્વાધ્યાય ક� � વ્ય�ક્તને તેઓ � કરવા માગ ે

છે અને � પ્ર�િૃ�ઓમા ંભાગ લવેા માગં ેછે તમેા ંમદદ કર� છે �થી તેના આધાર� તેઓ કઈ નોકર�ઓ માટ� �યુોગ્ય છે તે 

ઓળખવામા ંમદદ મળે.  

IPE - ��ડિવ�લાઇઝ્ડ પ્લાન ફોર એમ્પ્લોયમ�ટ 

MA - મ�ેડકલ આિસસ્ટન્સ 

MTA - મેર�લેન્ડ ટ્રા�ન્ઝટ એ�્િમિનસ્ટ્ર�શન  

Pre-ETS - િપ્ર- એમ્પ્લોયમ�ટ ટ્રા�ન્ઝશન સિવ�િસસ �ડર વકર્ફોસર્ ઇનોવશેન એન્ડ અપોચ્�ુર્િનટ� એક્ટ (WIOA) 

Self-Advocacy (સ્વ-�હમાયત) - પોતાના માટ� જ�ર� સવેાઓ મેળવવાની પ્ર�ક્રયા  

Self-Determination (સ્વ-િનધાર્રણ) - એક પ્ર�ક્રયા �મા ંવ્ય�ક્તની પસદંગીઓ, �ુ�ચ, ક્ષમતાઓ અને ઇચ્છાઓ એ 

પ્ર�િૃ�ઓના આયોજન અન ેઅમલીકરણ�ુ ંક�ન્દ્ર છે 

SGA - સબ્સ્ટ�િશયલ ગઇેન�લ એ�ક્ટિવટ� 

SSA - સોિશયલ િસ�ો�રટ� એ�્િમિનસ્ટ્ર�શન 

SSDI - સોિશયલ િસ��ુરટ� �ડસે�બ�લટ� ઇન્સ્�રુન્સ 

SSI - સપ્લીમ�ટલ િસ�ો�રટ� ઇન્કમ 

VR - વોક�શનલ �રહ��બ�લટ�શન 

WIOA - વકર્ફોસર્ ઇનોવેશન એન્ડ અપોચ્�ુર્િનટ� એક્ટ 
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પ�રિશષ્ટ E 

સકં્રમણ પ્ર�ક્રયા: એજન્સી જોડાણ 
િવકલાગં િવદ્યાથ�ઓન ેરોજગાર, માધ્યિમક-પછ��ુ ંિશક્ષણ, તાલીમ અન ેસ્વતતં્ર �વનિનવાર્હ (�યાર� યોગ્ય હોય

ત્યાર�) મા ંતમેના માધ્યિમક-પછ�ના ધ્યેયો પ્રાપ્ત કરવા �ખુ્ત સેવાઓની જ�ર પડ� શક� છે. પ�રણામ,ે િવદ્યાથ�ઓ

અને પ�રવારોએ શાળા છોડતા પહ�લા યોગ્ય જોડાણો બનાવવાની જ�ર છે �થી સેવામા ંકોઈ �તર ન આવે. તમાર�

પરવાનગી સાથ,ે શાળાના પ્રિતિનિધ િવદ્યાથ�ન ેયોગ્ય એજન્સીઓ સાથે જોડવામા ંસહાય કરશે. જો િવદ્યાથ� લાયક

ન�� કરવામા ંઆવે તો જ�ર� સવેાઓ પ્રાપ્ત થાય છે તનેી ખાતર� કરવા માટ� અર�ની પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ કરવાની

જવાબદાર� િવદ્યાથ� અન ેપ�રવારની છે.  

અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ�ના માધ્યિમક સકં્રમણની યોજના માગર્દિશ�કા સભંિવત �ખુ્ત સેવાઓ િવશનેી મા�હતી પ્રદાન

કર� છે. માગર્દિશ�કામા ંએજન્સી પાત્રતાના માપદંડ અને િવિશષ્ટ જોડાણ પ્ર�ક્રયા િવશનેી મા�હતી શામેલ છે. �યાર� તમે

સકં્રમણ પ્ર�ક્રયા શ� કરો અન ે�ખુ્ત સવેાઓ સાથે જોડાણ શ� કરો ત્યાર� આ મા�હતી તમન ેઅને તમારા બાળકને

મદદ કરશે.  

અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ�ના માધ્યિમક સકં્રમણની યોજના માગર્દિશ�કાની સમીક્ષા એ યોગ્ય એજન્સી જોડાણ પ્ર�ક્રયા�ુ ં

પ્રથમ પગ�ુ ંછે. સહાય માટ� યોગ્ય એજન્સી પસદં કરવા માટ� માગર્દિશ�કા જ�ર� મા�હતી પ્રદાન કર� છે. તમારા

િવદ્યાથ�નો શાળા સ્ટાફ એ�પ્લક�શન પ્ર�ક્રયા સબંિંધત સ્થાિનક સપંકર્  મા�હતી પ્રદાન કર� શક� છે.  

અપગં વ્ય�ક્તઓ માટ� માધ્યિમક સકં્રમણની યોજના માગર્દિશ�કાની પ્રા�પ્ત �ખુ્ત વયની સવેાઓ આપતી એજન્સીઓ

સાથ ેપ્રારં�ભક જોડાણ તર�ક� કાયર્ કર� છે. આ માગર્દિશ�કા�ુ ંિવતરણ સકં્રમણની યોજના પ્ર�ક્રયાના ભાગ�પ ેછે અને

આ ફોમર્ પરની તમાર� સહ� તમાર� માગર્દિશ�કાની પ્રા�પ્તની ��ુષ્ટ કરશે.  

િવદ્યાથ��ુ ંનામ:     

તાર�ખ:     

સ્થાિનક સ્�ૂલ િસસ્ટમ:

િવદ્યાથ�ની સહ�:     

વાલીની સહ�:     
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મેર�લેન્ડમા ંમાધ્યિમક સકં્રમણ આયોજન િવશે વ� ુમા�હતી માટ�: 

મેર�લેન્ડ રા�ય માધ્યિમક સકં્રમણ ટ�મનો સપંકર્  કરો– 

Maryland State Department of Education (મેરીલેન્ડ રા� િશ�ણ િવભાગ) 
Division of Early Intervention and Special Education Services  
(પ્રારં�ભક હસ્તક્ષપે અન ેિવશષે િશક્ષણ સવેાઓનો િવભાગ) 
200 West Baltimore Street 
Baltimore, Maryland 21201 
410-767-0244 ફોન 
410333-8165 ફ�ક્સ 
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