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यो निरे्दनिका कसरी प्रयोग गिे 

मेरिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरूका लाक्ति सेकेण्डरी ट्राक्तजिसन योिना क्तनर्दके्तिका ि ेशिद्याथी, आमाबुिा/अशभभािक, शिक्षक ि 

सामुदाशयक एजेन्सीहरूिाई पािगमि योजिा बािे जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ। प्रत्येक शिद्याथीि ेपािगमि िक्ष्य ि परिणामहरू शिजीकृत गिेतापशि, यो शिदेशिकािे सकिात्मक 

परिणाम प्राप्त गिग असक्षमता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA) अन्तगगत पािगमि प्रशक्रयाका आिश्यकताहरूका साथै शसफारिस गरिएका िणिीशत तथा संिाििहरू बािे 

"प्रािशभभक" जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ।  

यस शिदेशिकािे शिभि िीषगकहरू बािे शिििणहरू उपिब्ि गिाउिछे:  

● पािगमि योजिा (IDEA अिुसाि िोजगािी ि पोस्टसेकेण्डिी शिक्षाका परिणामहरू िेततृ्ि गिे) 

● सािदेािहरूका भशूमकाहरू ि संिग्िता 

● मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि शडप्िोमा ि मेरिल्याण्ड हाइ स्कूिको कायगक्रम पूणगता प्रमाणपत्रका आिश्यकताहरू  

● मेरिल्याण्ड कायगसभपादिको सािांि (पशहिकेो मेरिल्याण्ड शिकास कागजात) 

● अशिकाि ि योग्यता 

● ियस्कताको उमेि  

● मेरिल्याण्ड ियस्क सेिा शिकायहरू  

1. पुिसुगिाि सिेा शिभाग (DORS) 

2. शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि (DDA) 

3. व्यिहारिक स्िास््य प्रिासि (BHA) 

4. श्रम शिभाग, इजाजतपत्र तथा शियमि – कायगबि शिकास तथा ियस्क अध्ययि शिभाग (DLLR) 

● िाभहरू 

● पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा/असक्षमता सहायता सिेाहरू 

● यातायात/यात्रा प्रशिक्षण 

● स्िास््य स्याहाि 

● समुदाय पहुुँच 

1. मिोिञ्जि/खािी समय 

2. अशभभािकत्ि 

3. सामाशजक सुिक्षा 

4. शित्तीय योजिा/शििेष आिश्यकता िस्टहरू/जग्गा योजिा 

● पािगमि प्रशक्रया: एजेन्सी शिङ्केज 

परिशिष्ट A: शसफारिस गरिएको समयिेखा(हरू) 

परिशिष्ट B: पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा/असक्षमता सहायता सेिाहरू प्रायः सोशििे प्रश्नहरू 

परिशिष्ट C: शिशिष्ट जिसंख्या/संिाििहरू 

परिशिष्ट D: प्राय: प्रयोग गरििे परििणी िब्द ि िब्दाििी  
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पारगमि योजिा भिेको के हो? 

मेरिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग, प्रािशभभक हस्तक्षेप/शििेष शिक्षा सिेा शिभाग असक्षमताहरू भएका व्यक्तिहरूका लाक्ति सेकेण्डरी ट्राक्तजिसन योिना क्तनर्देक्तिका िे शिद्याियबाट 

पोस्टसेकेण्डिीका परिणामहरूमा अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको गशतशिशिमा ध्याि केशन्ित गछग। सेकेण्डिी िाशन्जसि योजिाको मुख्य तत्ि भिेको अिुक्रशमक पािगमिका शक्रयाकिाप ि 

सेिाहरू व्यशि-केशन्ित हुि् ि व्यशिगत शिक्षा कायगक्रम (IEP) सञ्चािि गछग। किजे, करियि ि समुदायको िाशग तयािी गिेका शिद्याथीहरूिाई सफितापूिगक हाइ स्कूिबाट शिशस्किका 

िाशग, प्रािशभभक योजिा महत्त्िपूणग छ।  मेरिल्याण्डमा, पािगमि योजिा ि पािगमि सिेाहरूको डेशिभिी शिद्याथी 14 िषगको हुिे IEP िषगको समयमा सुरु हुन्छ।  

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA) िे कािूिको उद्देश्य भिेको "अपाङ्गता भएका सबै बािबाशिकािाई उिीहरूका अिुपम आिश्यकताहरू पूिा गिग ि आगामी िोजगािी 

ि स्ितन्त्र जीिियापिका िाशग उिीहरूिाई तयाि पािग शडजाइि गरिएका शििेष शिक्षा ि सभबशन्ित सिेाहरूिाई महत्त्ि शदिे शिःिुल्क उपयुि सािगजशिक शिक्षा उपिब्ि गिाइएको छ भिी 

सुशिशित गिुग" हो भन्िे कुिा उल्िेख गछग। कािूििे शिद्याथी पोस्टसेकेण्डिीका िक्ष्य ि परिणामहरूतफग  काम गिे हुिािे उहाुँिाई सहायता गिग सुँगै काम गिे शिक्षक, अशभभािक ि 

सामुदाशयक एजेन्सीहरूका िाशग आिश्यकतािाई तिाि गिाउुँछ। शिद्याथीिाई उहाुँको पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू पूिा गिग आिश्यक सीपहरूको प्राशप्तमा उहाुँिाई सहायता गिग पािगमि 

सेिाहरू उपिब्ि गिाउिुपछग। 

IDEA 2004 ि ेपािगमि सिेाहरूिाई असक्षमता भएको शिद्याथीको िाशग शक्रयाकिापहरूको समशन्ित सेटको रूपमा परिभाशषत गछग जुि: 

● परिणाम-मुखी प्रशक्रयाशभत्र िहि शडजाइि गरिएका हुि्, असक्षमता भएको व्यशिको पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा; व्यािसाशयक शिक्षा; एकीकृत िोजगािी; शििन्तिता तथा ियस्क 

शिक्षा; ियस्क सेिाहरू; स्ितन्त्र जीिियापि िा समुदायको सहभाशगता सशहत शिद्याियबाट पोस्ट-स्कूिका शक्रयाकिापहरूमा उहाुँको गशतशिशि सहज बिाउि उहाुँको 

िैशक्षक तथा प्रकायागत्मक उपिशब्ि सुिािे कायगमा ध्याि केशन्ित गरिएका छि्; 

● व्यशिका सबि पक्ष, प्राथशमकता ि रूशचहरूमा ध्याि शदुँदै उहाुँका आिश्यकताहरूमा आिारित छि्; ि;  

● शिदेिि, सभबशन्ित सेिाहरू, समुदायका अिुभिहरू, िोजगािी ि अन्य पोस्ट-स्कूि ियस्क जीिियापिका उद्देश्यहरूको शिकास ि उपयुि हुुँदा, शियशमत जीिियापिका 

सीपहरू ि प्रकायागत्मक व्यािसाशयक मूल्याङ्किको प्राशप्त समािेि गिग शडजाइि गरिएका हुि्। 
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पारगमि योजिा 

अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूिे शिद्याियमा प्रगशत गिे ि ियस्क संसािमा जीििको तयािी गिे भएकाि ेपािगमि योजिाको उद्देश्य भिेको उहाुँहरूिाई सहायता गिुग हो। यसमा किेज, 

कायग, यातायात, जीिियापिका व्यिस्थाहरू, स्िास््य स्याहाि ि शियशमत जीिियापिको योजिा समािेि हुन्छि्। ियस्क शक्रयाकिापहरू शिभिमध्ये कुिैको पशि सयंोजि हुि सक्छि्:  

● स्िय-ंशििागिण ि िकाित  

● सामुदाशयक सहभाशगता  

● पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा  

● िोजगािी प्रशिक्षण  

● प्रशतस्पिागत्मक िोजगािी 

● स्ितन्त्र जीिियापि  

● ियस्क सिेाका शिङ्केजहरू  

शिद्याथीको भशिष्यको िाशग पािगमि योजिा करियि सचेतिा ि अन्िेषण शक्रयाकिापहरू भएका इशिमेन्टिी स्कूि जस्तै शछटै्ट सुरु हुन्छ। औपचारिक पािगमि योजिा शिद्याथी 14 िषगको 

हुिे िषगमा IEP प्रशक्रयाबाट सुरु हुन्छ ि IEP को शिकास सञ्चािि गछग। आमाबुिा ि शिक्षकहरूबाट सहायता पाएका शिद्याथीहरूि ेिोजगािी, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा िा िोजगािी प्रशिक्षण ि 

उपयुि भएमा, स्ितन्त्र जीिियापिका क्षेत्रहरूमा पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू पशहचाि गछगि्। यी पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू उमेि उपयुि पािगमि मूल्याङ्किका िशतजाहरूमा आिारित छि्।  

पारिमन योिना क्तकन आवश्यक छ?  

पािगमि योजिा शिद्याथीिाई शिद्याियबाट ियस्क जीििमा सिि पािगमि गिगका िाशग आिश्यक सीप तथा सिेााहरू उपिब्ि गिाउिेछ भिी सशुिशित गिग शडजाइि गरिएको छ। IEP 

भएका शिद्याथीहरूका िाशग, सािगजशिक शिद्यािय प्रणािी ि गैि-सािगजशिक शिद्याियहरूिे सहयोगी प्रशिशि, कायग प्रशिक्षण, व्यशिगत सहायता ि IEP टोिीद्वािा उपयुि माशिएका अन्य 

सहायताहरू समािेि हुि सक्िे िशैक्षक सहायताहरू उपिब्ि गिाउुँछ। शिद्याथीहरू हाइ स्कूिबाट शिशस्कएपशछ, उिीहरू शिद्यािय िषगबाट उपिब्ि भएतापशि यी सहायताहरू स्िचाशित 

रूपमा प्रदाि गररिँर्दैि। (योग्यता ि अशिकाि बािे खण्ड हिुेगहोस्)  

पारिमन योिनामा के समावेि हुजछ?   

IEP हरू भएका शिद्याथीहरूिे ग्रेजुएसिपशछ के गछगि् भन्िे कुिा उिीहरूिे पशहचाि गिेि यी िक्ष्यहरूसभम पुग्ि आिश्यक पिे सीपहरू, प्रशिक्षण, शिक्षा, ि/िा सिंाििहरू बािे शिचाि 

गिेपशछ पािगमि योजिाको प्रशक्रया हुन्छ।  यसमा शिभि पशि समाििे हुन्छि्: 

● उपयुि ियस्क सेिा एजेन्सीहरू पशहचाि गिेि आिेदि शदिे। 

● भािी किेज, िोजगािदाता िा सेिा प्रदायकहरूिाई शदि आिश्यक हुिे कागजातहरू जभमा गिे। 

● शिद्याथीिाई यी िक्ष्यहरूसभम पुग्ि उशचत रूपमा सक्षम बिाउि आिश्यक पिे प्रशिक्षण पािगमि 

● शक्रयाकिाप तथा सहायताहरू शििागिण गिे।  

पारिमनको योिना कक्तहले सुरु हुजछ?    

पािगमि योजिा पशहि ेिै भएि भिे शिद्याथी 14 िषगको हुुँदा सुरु हुन्छ। यो समयमा शिद्याथीको पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्य तथा पािगमि सिेाहरू समािेि हुिे औपचारिक पािगमि योजिा IEP 

मा शिकास गिेि समािेि गरिएको हुिुपछग। यो िेिै अशि भएजस्तो िाग्छ ति शिद्याथीहरूिाई आफ्िो पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू प्राप्त गिग मद्दत गिग आिश्यक हुिे सीप ि अिुभिहरू प्राप्त 

गिुगपिेमा ध्यािपूिगक योजिा गिग आिश्यक हुन्छ। 14 िषगको उमेिमा पािगमि योजिा सुरु गिागिे शिद्याथीिाई उिीहरूको पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यका छिोटहरू अन्िेषण गिेि शतिीहरूिाई 

पािगमिका अिुभिहरू ि प्राप्त गरिएको ज्ञािको आिािमा परिमाजगि िा पािगमि गिे समय शदन्छ। यसि ेपोस्टसेकेण्डिी सेिा तथा समथगिहरूको आिेदि शदि ेसमय पशि उपिब्ि गिाउुँछ 

जस्तै: किेजमा िैशक्षक सहायता, िोजगाि प्रशिक्षण, व्यशिगत स्याहाि सहायता, अिुदाशित हाउशजङ िा अन्य िायस्क सिेाहरू।  
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साझेर्दारहरूका भूनमकाहरू र संलग्िता 

शिशभन्ि सिोकाििािाहरूिाई पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरूको महत्त्ि भएसुँगै यसि ेशिद्याथीहरूिाई पािगमि प्रशक्रयामा समथगि गिग ि पशहचाि गरिएका िक्ष्यहरू हाशसि गिग सहायता गछग। 

सिोकाििािाहरू शिशभन्ि भशूमका तथा उत्तिदाशयत्िहरूको साथमा पािगमि योजिामा आउुँछि्। यी कुिाहरू स्थािीय शिद्यािय प्रणािीहरूमा शभन्ि हुि सक्छि्।  

साझेर्दार भूनमका/उत्तरर्दानयत्वहरू 

नवद्यार्थी o पािगमि योजिामा सहभागी हुिे 

o सबि पक्ष ि चिुौतीहरू पशहचाि गिे 

o रूशच ि प्राथशमकताहरू व्यि गिे 

o पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू पशहचाि गिे 

o IEP मा पशहचाि गरिएका पािगमि शक्रयाकिापहरू 

आमाबवुा/अनभभावक o IEP ि पािगमि टोिीको योजिा बैठकहरूमा सहभागी हुिे 

o IEP टोिीसुँग शिद्याथीका सबि पक्ष, रूशच ि सहायता आिश्यकताहरू सािा गिे 

o शिद्याथीिाई अन्य पािगमि सािदेािहरू पहुुँच गिग मद्दत गिे 

o शिद्याथीका िक्ष्यहरूको िाशग िकाित गिे 

o जाशगिका सभभाशित अिसिहरूका िाशग सभपकग  ि िेटिकग हरू सािा गिे 

o पािगमि सािदेािहरूिाई पषृ्ठपोषण शदिे 

o पािगमि समयिेखा समीक्षा गिेि आिश्यकता अिुसाि समथगिहरू अिुिोि गिे 

नवद्यालय प्रणाली o िाज्य तथा सामुदाशयक एजेन्सीहरूसुँग कुिाकािी गिग आमाबुिा/अशभभािकको अिुमशत सुिशक्षत गिे 

o पािगमि बािे छिफि गरिुँदा सािदेािहरूिाई IEP टोिीका बैठकहरूमा आमन्त्रण गि े

o आमाबुिा/अशभभािकहरूिाई पुिसुगिाि सिेा शिभाग (DORS), शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि (DDA)ि व्यिहारिक 

स्िास््य प्रिासि (BHA) जस्ता िाज्यका एजेन्सीहरूबाट पोस्टसेकेण्डिी सेिाहरूको िाशग आिेदि शदि सहायता गि े

o शिद्याथीको IEP मा संकेत गरिएमा प्रमाशणक कायग िाताििणहरूमा शिदेिि तथा कायग अिुभिहरू उपिब्ि गिाउिे 

o योग्य शिद्याथी ि सभभाशित रूपमा योग्य शिद्याथीहरू पशहचाि गरिएका छि् भिी सशुिशित गिग ि पूिग-िोजगािी पािगमि सिेाहरू 

(पूिग-ETS) प्राप्त गिग DORS सुँग सहकायागत्मक रूपमा काम गिे 

o अशभभािकहरूका िाशग पािगमि योजिाका पक्षहरूसुँग सभबशन्ित जािकािीमूिक बैठकहरू ि शिद्याथीिाई शिद्यािय 

प्रणािीबाट शिशस्कए बापत सेिाहरू उपिब्ि गिाउि सक्िे िाज्यका एजेन्सीहरूका िाशग आिदेिको प्रशक्रया/समयिेखा उपिब्ि 

गिाउि े

o शिशस्कएपशछ शिद्याथीको प्रगशत ि शस्थशत कागजात गिेि रिपोटग गिे 

मेररल्याण्ड पुिसुुधार सेवा 

नवभाग (DORS) 

o पािगमि योजिाका बैठकहरूमा सहभागी हुिे/सभभि हुुँदा IEP बैठकहरूमा उपशस्थत हुिे 

o िोजगािीको िाशग व्यशिकृत योजिा शिकास गिग योग्य शिद्याथीहरूको हाइ स्कूिको अशन्तम िषगअशि उिीहरूसुँग काम गिग सुरु गिे 

o पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा ि/िा िोजगािीमा सफि पािगमिको िाशग आिश्यक सिेाहरू पशहचाि गिे  

o शिद्याथीहरूिाई कायग शिकास ि िोजगािी सिेाहरूमा सहायता गिग सामुदाशयक पुिसुगिाि प्रदायकहरू (CRPs) सुँग सभिौता गिे 

o 14-22 उमेिका हाइ स्कूिका योग्य शिद्याथीहरूिाई जाशगि अन्िेषण पिामिग, कायग-आिारित अध्ययिका अिुभिहरू, स्ियं-

िकाित बािे शिदेिि, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षामा अिसिको िाशग पिामिग ि कायगस्थि तयािी प्रशिक्षणका क्षेत्रहरूमा पूिग-िोजगािी 

प्रशिक्षण सिेाहरू (पूिग-ETS) उपिब्ि गिाउि े

मेररल्याण्ड नवकासात्मक 

असक्षमता प्रिासि (DDA) 

o पािगमि योजिामा सहभागी हुिे 

o सेिाहरू योग्य ठहर् याउि ि यसमाशथ पहुुँच गिग शिद्याथीहरूसुँग उशचत कागजात छ भिी सशुिशित गिग अन्य पािगमि 

सािदेािहरूसुँग सहकायग गिे 

o शिद्याियबाट बाशहि शिस्कुँ दा योग्य व्यशिहरूको िाशग दीिगकाशिि शित्त व्यिस्था उपिब्ि गिाउिे 

o शिद्याियदेशख ियस्कको ससंािमा पािगमि हुि सहायता गिगको िाशग समुदाय सेिा समन्ियक (CCS) सुँग सभिौता गिे 

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


असक्षमताहरू भएका व्यक्ततहरूका लागि मेरिल्याण्डको सकेेण्डिी ट्राक्जिसन योिना ननरे्दशिका 

5 
 

   

© मेरिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग, प्रािशभभक हस्तके्षप तथा शििेष शिक्षा सेिा शिभाग 

साझेर्दार भूनमका/उत्तरर्दानयत्वहरू 

वयस्क सेवा प्रर्दायक, 

समुर्दाय पुिसुुधार प्रर्दायक 

(CRPs) 

o पािगमि योजिामा सहभागी हुिे 

o काममा-आिारित अिुभि सहज बिाउि ि शिद्याियबाट बाशहि शिस्किुअशि ि यसपशछ िोजगाि शिकास ि िोजगाि प्रशिक्षण 

उपिब्ि गिाउिको िाशग शिद्यािय प्रणािी ि DORS को किाि सभिौतामा प्रििे गिे 

o हाइ स्कूल्सबाट शिस्कुँ दा िोजगाि शिकास ि िोजगाि प्रशिक्षण उपिब्ि गिाउि DORS ि DDA ग्राहकहरूको िाशग सिेा ि 

सहायताहरू उपिब्ि गिाउि े

कलेजहरू, पोस्टसेकेण्डरी 

निक्षा प्रनिक्षण कायुक्रमहरू 

o किेज क्याभपसमा असक्षमता सहायता सिेाहरूसुँगको सहकायगमा आिासहरू पशहचाि गिग ि आिश्यकताहरूमा सहायता गिग 

शिद्याथीसुँग संिग्ि हुिे 

o क्याभपस शक्रयाकिाप, पाठ्यक्रम ि िोजगािीमा सहभाशगताको िाशग पहुुँच ि सहायता उपिब्ि गिाउिे 

 

  



असक्षमताहरू भएका व्यक्ततहरूका लागि मेरिल्याण्डको सकेेण्डिी ट्राक्जिसन योिना ननरे्दशिका 

6 
 

   

© मेरिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग, प्रािशभभक हस्तके्षप तथा शििेष शिक्षा सेिा शिभाग 

मेररल्याण्ड हाइ स्कूल नडप्लोमा र मेररल्याण्ड हाइ स्कूलको कायुक्रम पूणुता प्रमाणपत्रका 

आवश्यकताहरू 

मेररल्याण्ड हाइ स्कूल क्तडप्लोमा 

(COMAR 13A.03.02.09 हेनुुहोस)् 

 

● मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि शडप्िोमा शिभि शिद्याथीिाई पुिस्कृत गरििेछ: 

 

a. िामांकि, के्रशडट ि सिेा आिश्यकताहरू पूिा गिे।  

b. स्थािीय शिद्यािय प्रणािीहरूिे िाज्यद्वािा न्यूितम उल्िेख गरिएको बाहकेका स्थापिा गरिएका आिश्यकताहरू पूिा गिग प्रोत्साहिको रूपमा शडप्िोमामा 

शिद्याथीहरूको िाशग अशतरिि के्रशडट आिश्यकताहरू स्थापिा गिग िा अिुमोदिहरू थप्ि सक्छि्।  

 

● थप जािकािीको िाशग, यस िेबसाइटमा जािुहोस्: 

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

 

मेररल्याण्ड हाइ स्कूल कायुक्रम समापन प्रमाणपत्र 

(COMAR 13A.03.02.09E हेनुुहोस)् 

● मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि कायगक्रम समापि प्रमाणपत्र शडप्िोमाका िाशग आिश्यकताहरू पूिा गिग िसक्िे ति शिभि मािकहरू पूिा गिे असक्षमता भएका शिद्याथीहरूिाई मात्र पुिस्कृत 

गरििेछ: 

a. शिद्याथीिाई ग्रेड 8 िा यसको उमेि बिाबि बाहके कभतीमा 4 िषगसभम शिक्षा कायगक्रममा िामांशकत गरिन्छ ि शिभि सशहत ति यसमा मात्र सीशमत िभएका कायगको 

संसािमा प्रशिष्ट गिग, िागरिकको रूपमा कायग गिग ि भिीपूणग जीििको मजा शििको िाशग शिकास गरिएका व्यशिका उशचत सीपहरू हुिको िाशग अपाङ्गता 

भएका शिद्याथीका अशभभािकहरूको सभिौतामा IEP टोिीद्वािा शििागिण गरिन्छ। 

● फाइदाजिक िोजगािी; 

● पोस्ट-सेकेण्डिी शिक्षा ि प्रशिक्षण; 

● समशथगत िोजगािी; ि 

● समुदायमा एकीकृत हुिे अन्य सेिाहरू; िा 

b. शिद्याथीिाई ग्रेड 8 िा यस उमेि बिाबि बाहके 4 िषगसभम शिक्षा कायगक्रममा िामांकि गरिन्छ ि अको शिद्यािय िषगको पशहिो शदिअशि 21 िषग उमेि पुग्िुहुिेछ।  

● शिद्याथीका सीपहरू उल्िेख गिे मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि कायगक्रम समापि प्रमाणपत्रि ेसहायता गिेछ।  

● असक्षमता भएका शिद्याथीहरूिाई पुिस्काि शदिे अशन्तम शिणगय हाइ स्कूिमा शिद्याथीको पशछल्िो िषगको सुरुिातपशछ िभएसभम मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि कायगक्रम समापि प्रमाणपत्रिे 

गिाउिेछैि।  

● शिद्याथी शिभि भएमा गभभीि संज्ञािात्मक असक्षमता भएका शिद्याथीि ेहाइ स्कूि ग्रेजुएसिका आिश्यकताहरू पूिा गिग सक्दैि।  

a. िैकशल्पक िैशक्षक मािदण्डहरू उपिशब्ि मािकहरूको आिािमा िैकशल्पक मूल्याङ्कि (AA-AAAS) मा सहभागी हुिे; ि  

b. हाइ स्कूिमाफग त िैकशल्पक िैशक्षक उपिशब्ि मािकहरूको आिािमा शिदेिि प्राप्त गिग जािी िाख्िे।  

● शिद्याथीिे शिद्याथीको शिक्षा कायगक्रमको समाशप्तअशि ग्रेजुएसि समािोहमा सहभाशगता जिाउिुभयो भिे, समािोहमा शिद्यािय प्रणािीिे शडप्िोमाको सट्टामा शिद्याथीिाई उपिशब्ि 

प्रमाणपत्र िा अन्य समाि िीषगक भएको प्रमाणपत्र जािी गिेछ।  (COMAR 13A.03.02.09E(3)  

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf
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मेररल्याण्डको कायुसम्पार्दन साराांि (MSOP)  

मेरिल्याण्डिे IEP सुँगका शिद्याथीहरूिाई शिद्याियदशेख पोस्ट स्कूि शक्रयाकिापहरूमा पािगमि हुिुअशि मेरिल्याण्डको कायगसभपादि सािांि (MSOP) उपिब्ि गिाउुँछ। अपाङ्गता 

भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि 2004 को पुिअगशिकाि प्रदाि अन्तगगत MSOP आिश्यक हुन्छ। मेरिल्याण्डमा, यो कागजात शिद्याथीहरू मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि शडप्िोमा िा मेरिल्याण्ड हाइ 

स्कूि कायगक्रम समापि प्रमाणपत्र (COMAR 13A.03.02.09E (2) हिुेगहोस्) बाट बाशहि शिस्किुअशि IEP भएका सबै शिद्याथीहरूिाई शदइन्छ। 

मेररल्याण्डको कायुसम्पार्दन साराांि (MSOP) क्तकन महत्त्वपूणु छ? 

मेरिल्याण्डको कायगसभपादि सािांििे IEP भएका बाशहरििे शिद्याथीहरूिाई महत्त्िपूणग जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ जुि शतिीहरूिे शिद्याियदशेख पोस्टसेकेण्डिी शक्रयाकिापहरूमा पािगमि 

भएि जाुँदा प्रयोग गिग सक्छि्। यी शक्रयाकिापहरूमा समुदाय पुिसुगिाि प्रदायकहरूद्वािा उपिब्ि गिाइएका िोजगािी, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा, समशथगत िोजगािी िा स्ितन्त्र जीिियापि 

समािेि हुि सक्छ। MSOP िाई शिद्याथीको IEP को भागको रूपमा शिमागण गरििेछ ि जभमा गरिएका जािकािी शिद्याथी, परििाि ि IEP टोिीको इन्पुटको आिािमा हुन्छ।   

MSOP िे सािा ियस्कका सीप, सबिता ि उहाुँिाई सफि हुि आिश्यक हुिे कुिै पशि सहायता बािे िोजगािदाता, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा संस्था ि ियस्क सेिा प्रदायकका अथगपूणग 

जािकािी उपिब्ि गिाउि सक्छ। मेरिल्याण्डको कायगसभपादिको सािांिमा चाि िटा भाग छि्। प्रत्येक भाग ति सूचीबद्ध गरिएको छ।  

भाग 1 - पषृ्ठभशूम जािकािी  

भाग 2 - शिद्याथीको पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू 

भाग 3 - कायगसभपादि सािािं (िशैक्षक, सजं्ञािात्मक ि प्रकायागत्मक स्तिहरू) 

भाग 4 - पोस्टसेकेण्डिी िक्ष्यहरू िक्ष्यहरू प्राप्त गिग शसफारिसहरू  
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अनधकार र योग्यता 

सािगजशिक शिक्षाको अशिकाि ि ियस्क सिेाहरूको योग्यताबीचको शभन्िताको बुिाइ अशत भ्रामक हुि सक्छ। मेरिल्याण्डमा, शििेष शिक्षा सिेा प्राप्त गिे असक्षमता भएका सािा ियस्क 

शिद्यािय िषगमाफग त शिःिलु्क, उशचत सािगजशिक शिक्षाको हकदाि हुिुहुन्छ जसमा उहाुँहरू 21 िषग उमेि पुग्िुभएको िा मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि शडप्िोमा िा मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि कायगक्रम 

समापि प्रमाणपत्रका आिश्यकताहरू पूिा गिुगहुन्छ। यी सिेाहरू व्यशिकृत शिक्षा कायगक्रम (IEP) टोिीद्वािा शििागिण गिे अिुसाि शिद्याथीको IEP मा कागजात गरिन्छ ि स्थािीय शिद्यािय 

प्रणािीद्वािा शित्त व्यिस्था शमिाइन्छ। मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि शडप्िोमा िा मेरिल्याण्ड हाइ स्कूि कायगक्रम समापि प्रमाणपत्र भएको शिद्यािय प्रणािीबाट बाशहि शिस्किे शिद्याथी सेिाहरूमा 

अब उपिान्त हकदाि हुिुहुन्ि। यो शबन्दमुा व्यशिहरूिे आफू शतिीहरूिाई प्राप्त गिग योग्य भएको िा िभएको कुिा हिेग ियस्क सेिाहरूमा आिेदि शदिुपछग। योग्यता मापदण्डहरू पूिा गिुगको 

साथ,ै ियस्क सिेा एजेन्सीहरू (उदाहिण, DORS, DDA ि BHA) का सिेा ि सहायताहरू प्राप्त गिग शित्त व्यिस्था उपिब्ि हुिुपछग। तिको शचत्रपट हिुगहोस्। 

अनधकार 

नवद्यालयमा िामांकि गर्दाु 

योग्यता (ADA र खण्ड 504) 

नवद्यालयबाट निस्केपनि वा 21 वरु्को उमेर भएपनि 

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA) असक्षमता भएका 

शिद्याथीहरूिाई शिःिुल्क ि उशचत प्राइमिी ि सेकेण्डिी शिक्षाको ग्यािेन्टी शदि 

अशभप्रेरित भएको "अशिकाि" कािूि हो। 

असक्षमता भएका अमेरिकीहरू ऐि (ADA) पहुुँच बािे छ। खण्ड 504 ि ADA को िक्ष्य भिेको 

अििोिहरू हटाउिे ि उशचत आिासहरूको ग्यािेन्टी शदिे हो। असक्षमता भएका व्यशिहरू 

अशभभािक िा परििािको िभइ सभपकग को एकि शबन्द ुबन्िुहुन्छ। 

• शि:िुल्क, उशचत सािगजशिक शिक्षा (FAPE) 

• न्यूितम प्रशतबशन्ित िाताििण (LRE) 

• शििेष शकशसमिे शडजाइि गरिएको शिदेिि (SDI) 

• सभबशन्ित सिेाहरू 

• अशतरिि शिक्षा, िोजगािी ि स्ितन्त्र जीिियापिको तयािी 

• सेिाहरूमा हकदाि छि् जसि ेशिद्याथीहरूिाई शिद्याियमा सफि हुि मद्दत 

गिेछ। 

• सेिाहरूिाई शिद्यािय प्रणािीमाफग त पहुुँच गरिन्छ। 

• पोस्टसेकेण्डिी सिेाहरूको योग्यता ग्यािेन्टी शदइन्ि  

• व्यशिहरू सिेाहरूको िाशग योग्य ठहरििुपछग  

• सेिाहरू शित्त व्यिस्था ि उपिब्ितामा शिभगि हुन्छ 

• पोस्टसेकेण्डिी सिेाहरू मात्र सशुिशित छि्  

• व्यशिहरूिाई बिाबि पहुुँच उपिब्ि गिाइन्छ 

• सेिाहरू प्राप्त गिे उत्तिदाशयत्ि व्यशि/अशभभािक/आमाबुिामा हुन्छ 

• सेिाहरू उपिब्ि गिाउिको िाशग पयागप्त कमगचािी, सुशििामा क्षमता ि/िा अिुदािहरू 

भयो भिे सेिाहरू उपिब्ि गिाउि सशकन्छ 

• आिासहरू प्राप्त गिग स्ियं-िकाित आिश्यक हुन्छ 

वयस्कताको उमेर 

ियस्कताको उमेि भिेको ियस्कताका सबै अशिकाि तथा उत्तिदाशयत्िहरूसुँग कुि व्यशििाई ियस्क माशिन्छ भन्िेमा कािूिी रूपमा परिभाशषत गरिएको उमेि हो। वयस्कताको उमेर िब्द 

प्रयोग हुुँदा, यसिे सामान्यतया व्यशि ियस्क माशििे उमेि भएको अिस्थािाई जिाउुँछ। मेरिल्याण्डमा, उि उमेि 18 हुन्छ। उमेि 18 पुग्िभन्दा कभतीमा एक िषग पशहिे, व्यशििाई IDEA 

अन्तगगतका उिीहरूका अशिकािहरू सूशचत गिुगपछग। मेरिल्याण्डमा, िैशक्षक शिणगय बिाउिे कायग सीशमत परिशस्थशतहरूमा बाहके ियस्कताको उमेिमा असक्षमता भएका शिद्याथीिाई 

स्िचाशित रूपमा स्थािान्तिण गरिुँदैि। (िशैक्षक िािा §8-412.1, मरेिल्याण्डको आचाि िीशत) 

मेररल्याण्ड राज्य वयस्क सेवा एिेजसीहरू 

शिभि खण्डिे चाि िाज्य एजेन्सीहरू बयाि गछग जसिे योग्य व्यशिहरूको िाशग सिेा िा सहायताहरू उपिब्ि गिाउि सक्छि्। व्यशिहरू प्रत्येक एजेन्सीको िाशग शििेष योग्यता मापदण्ड 

पूिा गिुगपछग। चाि िाज्य एजेन्सीहरू ि शतिीहरूको योग्यता मापदण्डहरूको संशक्षप्त सािािं उपिब्ि गिाइन्छ।  
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मेररल्याण्ड राज्यको युवा सेवा निकायहरू: DORS 

निकायको िाम र नववरण निकायसम्बन्धी जािकारी 

पुिसुुधार सेवा नवभाग (DORS) http://www.dors.maryland.gov/ 

यो निकायले के गिु? मेरिल्याण्ड पुिसुगिाि सेिा शिभाग (DORS) सबै िोजगािी बािे छ। तपाई ंकाम गिग चाहिुहुन्छ भिे, 

DORS िे तपाईिंाई मद्दत गिग चाहन्छ!  DORS िे हाइ स्कूि शिद्याथी, किजेका शिद्याथी ि कायगको िाशग तयाि अन्य 

स्िीकृत कायगक्रमका शिद्याथीहरूिाई मद्दत गछग। DORS िे असक्षमता भएका माशिसहरूिाई िोजगािी फेिा पािग पशि मद्दत 

गछग। तपाई ंकाम गिग चाहिुहुन्छ ि तपाईिंाई िोजगािी फेिा पािग िा यसमा िाख्ि कशठि बिाउिे असक्षमता छ भिे, DORS 

तपाईिंाई मद्दत गिगको सक्षम हुि सक्छ। 

 

DORS िे िोजगािीको िाशग तयािी कागजातीकिण गरिएका अपाङ्गता भएका यिुािाई मद्दत गिग दईुिटा शििेष 

कायगक्रमहरू प्रस्ताि गछग: 

● कभतीमा 14 िषग उमेिको, कभतीमा हाइ स्कूिमा भएको ि 21 िषग उमेिभन्दा िेिै िभएका शिद्याथीहरूको िाशग 

पूिग-िोजगािीको पािगमि सिेाहरू। थप जािकािीको िाशग, यस िेबसाइटमा जािुहोस्: 

http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf. 

● हाइ ि शिद्यािय बाशहिको अको अशन्तम िषगका हाइ स्कूिका शिद्याथीहरूको िाशग व्यिसाशयक पुिसुगिाि 

सेिामा यिुा पूिग-िोजगािी पािगमि सिेाहरू बाहके अशतरिि व्यािसाशयक पुिसुगिाि सिेाहरूको िाशग योग्य 

हुि सक्िुहुन्छ। एउटािे आिदेि शदिुपछग ि व्यािसाशयक पुिसुगिाि सिेाहरूको िाशग योग्य हुिुपछग। यी 

सेिाहरूको िाशग प्रतीक्षा सचूी हुि सक्छ।       

 

DORS मा मेरिल्याण्डका प्रत्येक पशब्िक हाइ स्कूिमा शियुि गरिएका पािगमि पिामिगदाताहरू छि् ि शििेषगिी 

िोजगािीको िाशग उिीहरूिाई तयाि गिे गभभीि अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूसुँग कायग गछग।  DORS पािगमि 

पिामिगदाताहरूिे शिद्याियदेशख पोस्ट-सेकेण्डिी शिक्षा िा िोजगािीमा सिि पािगमि सुशिशित गिगमा मद्दत गिगको िाशग 

पािगमि योजिामा सहायता गिग सेिाहरू (जस्तै करियि पिामिग ि शिणगय शििे, सहायक प्रशिशि, िोजगािी तयािी, पोस्ट-

सेकेण्डिी शिक्षा सहायता, िोजगािी स्थाि शियोजि ि िोजगािी प्रशिक्षण सिेाहरू) को िाशग दिुै उपिब्ि गिाउि ि व्यिस्था 

शमिाउि शिद्याियमा योग्य शिद्याथीहरूको अशन्तम 2 िषगको अिशिमा उहाुँहरूसुँग काम गिुगहुन्छ। 

 

कनहले आवेर्दि नर्दिे: तपाईकंो हाइ स्कूिको पशहिो िषगशभत्र िै DORS शिद्याथी सिेाहरूमा जोशडि ि तपाईकंो हाइ 

स्कूिको अशन्तम दईु िषगमा अशतरिि सेिाहरूको िाशग आिेदि शदि सुशिशित हुिुहोस्। योग्यता प्राप्त शिद्याथीहरू कभतीमा 

हाइ स्कूिमा हुुँदा 14 िषग उमेिशभत्र िै पूिग-िोजगािी पािगमि सेिाहरू अिुिोि गिग सक्िुहुन्छ। शिद्याथीहरूिाई आफ्िो हाइ 

स्कूिको अशन्तम िषगको िशजकै फिमा DORS माफग त व्यिसाशयक शिद्याियको िाशग आिदेि शदि शसफारिस गरिन्छ। 

योग्य भएमा, व्यिसाशयक पुिसुगिाि सिेाहरू व्यशििाई अब उपिान्त शिद्याथी िमािेपशछ उपिब्ि हुि सक्छ।  शिद्याथीहरूको 

हाइ स्कूिको अशन्तम दईु िषगको अिशिमा उिीहरूसुँग काम गिागिे DORS पािगमि पिामिगदाताहरूिाई पािगमि योजिा 

उपिब्ि गिाउि ि शिद्याियदेशख पोस्ट-सेकेण्डिी शिक्षा िा िोजगािीमा सिि पािगमि सुशिशित गिगमा मद्दत गिग पयागप्त समय 

शदन्छ। 

कसले सेवाहरू प्राप्त गिु सक्ि? DORS 

सेिाहरूको िाशग योग्य हुिको िाशग, तपाईिंाई 

आफ्िो काम गिे क्षमतािाई गभभीितापूिगक प्रभाि पािे 

िािीरिक िा मािशसक असक्षमता हुिुपछग ि तपाईिंाई 

िोजगािी प्राप्त गिग जािी िाख्िको िाशग िोजगाि 

पुिसुगिाि सिेाहरू आिश्यक हुिुपछग। तपाईिंे पूिक 

सुिक्षा आभदािी (SSI) ि/िा सामाशजक सुिक्षा 

असक्षमता बीमा (SSDI) प्राप्त गिुगहुन्छ भिे, तपाईिंाई 

DORS सेिाहरूको िाशग योग्य माशिन्छ। DORS 

योग्यता ि चयिको अडगि सभबशन्ित थप जािकािीको 

िाशग कृपया यहाुँ जािुहोस्: 

https://dors.maryland.gov/consumers/Pages

/eligibility.aspx 

 

सेवाहरू कसरी सुरु गिे: ति सूचीबद्ध गरिएका 

तपाई ंिा कोही व्यशि आफ्िो DORS कायागियमा 

फोि गिग िा अििाइिमा एजेन्सी िेबसाइटको 

शसफारिस फािाम पूिा गिग सक्िुहुन्छ: 

● अशभभािकीय शिद्यािय कमगचािी, 

अशभभािकको सहमशत। 

● अशभभािकहरू िा अन्य पारििारिक 

सदस्यहरू। 

● सेिा प्रदायकहरू। 

 

http://www.dors.maryland.gov/consumers/

Pages/referral.aspx 

 

  

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
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
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मेररल्याण्ड राज्यको युवा सेवा निकायहरू: DDA 

निकायको िाम र नववरण निकायसम्बन्धी जािकारी 

नवकासात्मक असक्षमता प्रिासि (DDA) https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx 

यो निकायले के गिु? शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि 

(DDA) िे समन्िय गरिएको सिेा डेशिभिी प्रणािी उपिब्ि 

गिाउुँछ जसकािण शिकासात्मक असक्षमता भएका 

माशिसहरूिे प्रशतस्पिागत्मक िोजगाि प्राप्त गिे ि कायम िाख्िे 

सशहत उिीहरूको पूणग एकीकिणको िक्ष्यमा उन्मुख उपयुि 

सेिाहरू प्राप्त गछगि्। DDA को समुदाय-आिारित सिेा 

डेशिभिी प्रणािीमा योग्य माशिसहरूिाई Medicaid िाज्य 

योजिा, िेभि सिेाहरू कायगक्रम िा DDA िाज्य अिुदाि 

सेिाहरूमाफग त उपिब्ि गिाइएको शिशभन्ि िि ि समुदायमा 

आिारित सिेा ि समथगिहरू समािेि हुन्छि्। 

 

कनहले आवेर्दि नर्दिे: तपाई ंDDA सिेाहरूमा कुिै पशि 

समयमा ि कुिै पशि उमेिमा आिदेि शदि सक्िुहुन्छ। तपाई ं

कुिै पशि DDA सेिाहरू प्राप्त गिग DDA मा योग्य ठहरिएको 

हुिुपछग। तपाई ंशििेषगिी TY सिेाहरूको िाशग आिदेि शदुँद ै

हुिुहुन्छ भिे, तपाई ं14 िषगको उमेिको हुुँदा सशभगशसङ DDA 

क्षेत्रीय कायागियिाई सभपकग  गिुगहोस्। तपाईिंाई आफ्िो 

योग्यता शििागिण गिगको िाशग आिदेि अद्यािशिक िा पूिा 

गिग सहायताको िाशग अिुिोि गिग सक्िुहुन्छ। सबै DDA 

िेभि आिेदिहरू शित्त व्यिस्थाको िाशग माशििे योग्यताको 

िषगको जुि 30 सभम पूिा गिुगपछग। पािगमिको शमशत 21औ ं

जन्मशदिपशछ छ भिे, व्यशि हाइ स्कूिबाट शिस्केको िा 

ग्रेजुएट गिेको शमशतपशछ एक िषगसभम योग्य हुिेछ। पशछ पेि 

गरिएका आिेदिहरू प्रशतक्षा सूचीमा िाशखिेछ। आिेदिहरू 

www.dda.health.maryland.gov/Documents/dda_

ea_application_updated.pdf मा अििाइिमा पशि 

उपिब्ि हुन्छि्। 

कसले सेवाहरू प्राप्त गिु सक्िि?् DDA द्वािा शित्त व्यिस्था गरिएको सेिाहरू हकदाि छैि। पािगमि यिुा (TY) 

को िाशग शित्त व्यिस्था सिेाहरू DDA को तीििटा संिीय छूट कायगक्रममध्ये एउटाबाट केही हदसभम आउुँछि्: 

सामुदाशयक पथमागग, पारििारिक सहायता िा सामुदाशयक सहायता। छूटहरूिे DDA िाई Medicare ि Medicaid 

सेिाहरू (CMS) को िाशग संिीय केन्िहरूबाट शित्त व्यिस्था गिेि शििेष सेिाहरू उपिब्ि गिाउि अिुमशत शदन्छ। 

यसका साथै, गभिगिको पािगमि यिुा पहि (GTYI) िे शिद्यािय छोड्द ैगिेका योग्य शिद्याथीहरूका िाशग DDA 

बजेटमा कोषहरू शििागरित गछग। GTYI भिकेो DDA ि मेरिल्याण्डको पुिसुगिाि सिेा शडशभजि (DORS) बीचको 

सािदेािीको सहकायग हो। 

 

TY पहलको लानग योग्य हुिको लानग, व्यशििाई शिभि मापदण्डको आिािमा शिकासात्मक रूपमा असक्षम 

भएको रूपमा पूणगरूपमा योग्य पाएको हुिुपछग।  

● मेरिल्याण्ड शििासी  

● छूट योग्य  

● 21 िषगको 

● गभभीि दीिगकािीि असक्षमता भएको जो:  

o मािशसक शबमािीको एकमात्र शिदाि बाहके अन्य िािीरिक िा मािशसक दबुगिताि ेअयोग्य। 

o परिणाम स्िरूप व्यशिगत रूपमा योजिाबद्ध ि समशन्ित सेिाहरूको आिश्यकता शिभत्याउुँछ। 

o परिणाम स्िरूप अशिशित कािसभम जािी िाख्िे सभभाििा भएको सिेाहरूको आिश्यकता 

शिभत्याउुँछ।  

o परिणाम स्िरूप 22 िषग उमेिभन्दा पशहि ेहुन्छ।  

o परिणाम स्िरूप स्ितन्त्र रूपमा जीिि शििागह गिग असमथगता शिभत्याउुँछ।  

िोट: शिकासात्मक असक्षमताको एकमात्र शिदािको अथग व्यशि स्िचाशित रूपमा योग्य हो भन्िे हुुँदैि। 

 

थप जािकािीको िाशग, आफ्िो क्षेत्रीय कायागियमा सभपकग  गिुगहोस्: 

• केनन्िय मेररल्याण्ड (Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Harford, and Howard मा 

सेिा पुर् याउिे) 1401 Severn Street, Baltimore, MD 21230, 410-234-8200 

• र्दनक्षणी मेररल्याण्ड (Calvert, Charles, Montgomery, Prince George’s, ि St. Mary’s मा सिेा 

पुर् याउिे) 312 Marshall Avenue, Laurel, MD 20707, 301-362-5100 

• पनिमी मेररल्याण्ड: (Allegany, Carroll, Frederick, Garrett ि Washington मा सिेा पुर् याउि)े 

1360 Marshall Street, Hagerstown, MD 21740, 301-362-5100 

• पूवी िोर: (Caroline, Cecil, Dorchester, Kent, Queen Anne’s, Somerset, Talbot, 

Wicomico ि Worcester मा सिेा पुर् याउिे) 926 Snowhill Road, Building 100, Salisbury, MD 

21802 , 410-334-6920 

 

  

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
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मेररल्याण्ड राज्यको युवा सेवा निकायहरू: BHA 

निकायको िाम र नववरण निकायसम्बन्धी जािकारी 

व्यवहाररक स्वास््य प्रिासि (BHA) https://bha.health.maryland.gov/pages/index.aspx 

यो निकायले के गिु? BHA मािशसक शबमािी भएका ि/िा मशदिा ि िागू औषिको प्रयोगका 

समस्याहरू भएका माशिसहरूिाई सिेा पुर् याउिे मरेिल्याण्ड स्िास््य शिभाग (MDH) को भाग 

हो। स्थािीय व्यिहािात्मक प्रिासि (LBHA) िा मूि सिेा शिकाय (CSA) भशििे यसको 

स्थािीय शिकायहरूबाट, शिभि सशहत ति यसमा मात्र सीशमत ििहकेो BHA कोष ि प्रिासक 

कायगक्रमहरू: मिोिोग अन्तिङ्ग स्याहाि, आिासीय उपचाि, शियशमत तथा तीव्र बशहिङ्ग 

स्याहाि, संकटकािीि सिेा, पुिसुगिाि सेिा, पारििारिक सहायता, मािशसक शबमािी भएका 

माशिसहरूका िाशग समशथगत आिास ि समशथगत िोजगाि। शििेषगिी पािगमि-उमेिका युिाका 

िाशग केही कायगक्रमहरू केही क्षेत्रहरूमा उपिब्ि छि्। 

 

कनहले आवेर्दि नर्दिे: BHA िे बािबाशिका (जन्मदेशख 16 उमिेको) का िाशग केही सेिाहरू 

ि 16 िषगको उमेिबाट सुरु हुिे गिी युिा ि ियस्क सेिाहरू उपिब्ि गिाउुँछ। थप जािकािीको 

िाशग, शिभिमा सन्दभग गिुगहोस:् 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx. 

कसले सेवाहरू प्राप्त गिु सक्ि? Medicaid को िाशग योग्य भएका मािशसक 

स्िास््य स्याहािको आिश्यकतामा िहकेा माशिसहरू। केही अिस्थाहरूमा, 

शित्तीय कािणहरूि ेगदाग Medicaid को िाशग योग्य भएका मािशसक स्िास््यको 

आिश्यकतामा िहकेा माशिसहरू अिै पशि सहायताको िाशग योग्य ठहि हुि 

सक्छि्। 

 

कसरी आवेर्दि नर्दिे: तपाई ंपशहिे िै Medicaid मा िामाशंकत हुिुहुन्छ भिे, 

तपाईिंाई मािशसक स्िास््य सेिाहरूको िाशग छुट्टाछुटै्ट िामांकि हुि आिश्यक 

पदैि भन्िे कुिािाई ध्यािमा िाख्िुहोस।् थप जािकािीको िाशग, BHA उपभोिा 

माशमिा कायागियिाई 410-402-8447 मा िा आफ्िो स्थािीय व्यिहािात्मक 

प्रिासि (LBHA) िा मूि सिेा शिकाय (CSA) मा सभपकग  गिुगहोस्। तपाई ं

मेरिल्याण्ड व्यिहािात्मक स्िास््य अशिकािी संिमा शिकायहरूको सूचीकिण 

फेिा पािग सक्िुहुन्छ। www.marylandbehavioralhealth.org 

 

मेररल्याण्ड राज्यको युवा सेवा निकायहरू: मेररल्याण्ड श्रम 

निकायको िाम र नववरण निकायसम्बन्धी जािकारी 

कायुबल नवकास तर्था यवुा अध्ययि कायाुलय, मेररल्याण्ड श्रम नवभाग http://labor.maryland.gov 

यो निकायले के गिु? कायगबि शिकास यिुा सिेा शिभागको मेरिल्याण्ड श्रम कायागिय शिभागिे 

िैशक्षक ि िोजगाि िक्ष्यहरू पहुुँच गिे यिुा ियस्कहरूिाई मद्दत गिगको िाशग कायगक्रम ि सेिाहरू 

उपिब्ि गिाउुँछ। मेरिल्याण्ड श्रम स्थािीय अमेरिकाको िोजगाि केन्ि ि कायगबि िगािी बोडगमाफग त, 

मेरिल्याण्ड श्रमिे करियि पिामिग, प्रशिक्षण, कभप्युटि पहुुँच ि अन्य सहायक सेिाहरू उपिब्ि गिाउुँछ। 

कायगबि ििप्रितगि ि अिसि केन्ि (WIOA) का शित्त व्यिस्थामाफग त, अमेरिकी िोजगाि 

केन्िहरूसुँगको सहकायगमा मरेिल्याण्ड श्रमि ेिोजगाि सेिाहरूको श्रेणी उपिब्ि गिाउुँछ ि कायगसुँग 

सभबशन्ित प्रशिक्षण ि शिक्षा अिसिहरूमा ग्राहकहरूिाई जोड्छ। WIOA िे करियि अन्िेषण ि 

मागगदिगिसुँग सुरु हुिे यिुा ि युिा ियस्कहरूको िाशग उच्च गुणस्तिका सिेाहरू, िैशक्षक प्राशप्तको िाशग 

शििन्तिका सहायता, मागमा पिेाहरूमा सीप ताशिमका अिसि, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षामा िामांकि ि 

करियिको पाथिेमा उद्योग पशहचाि गरिएका पत्यािपत्रहरूको प्राशप्त उपिब्ि गिाउिे शिभागको 

प्रशतबद्धता पुशष्ट गछग जसिे िोजगाि शिभताउिेछ। 

कसले सेवाहरू प्राप्त गिु सक्ि? यिुा सिेा शडशभजििे 14 दशेख 24 

उमेिका असक्षमता भएका िा िभएका यिुा ियस्कहरूिाई सिेा पुर् याउुँछ। 

िि स्टप करियि सेन्टसग असक्षमता भएका िा िभएका कुिै पशि उमेिका 

कामको खोजीमा िहकेा माशिसहरूको िाशग उपिब्ि छ। करियि अन्िेषण, 

प्रशिक्षण ि काम बािे थप जान्िको िाशग, शिभिमा जािुहोस्: 

● मेरिल्याण्ड श्रम शिभागको िेबसाइट 

http://labor.maryland.gov/county/ मा िा स्थािी 

अमेरिकी कायग जाशगि केन्ि फेिा पािगको िाशग मेरिल्याण्ड 

श्रम शिभागिाई 410-767-2173 मा कि गिुगहोस् िा 

● मेरिल्याण्डको कायगबि शिशिमय िेबसाइट: 

https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.as

px. 

 

  

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
http://www.marylandbehavioralhealth.org/
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http://labor.maryland.gov/county/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
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लाभहरू 

Medicaid र Medicaid छूटहरू 

मेरिल्याण्ड स्िास््य शिभाग (MDH) िे Medicaid िा शचशकत्सा सहायता (MA) को प्रबन्ि शमिाउुँछ। दिुै Medicaid ि Medicaid छूट कायगक्रमहरू असक्षमता भएका 

माशिसहरूको िाशग स्िास््य कभिेज, पूिक सहायता, दीिगकािीि स्याहाि ि ििमा/सामुदायमा आिारित सहायताहरूको महत्त्िपूणग स्रोतहरू हुि सक्छि्।   

लाभ लाभसम्बन्धी जािकारी 

Medicaid Medicaid ले के गिु? 

• स्िास््य सेिा कभिेज उपिब्ि गिाउुँछ।   

• व्यशिगत स्याहाि सिेाहरूको िाशग Medicaid छूट कायगक्रमहरूको माध्यमबाट अशतरिि शित्त व्यिस्था उपिब्ि गिाउुँछ जस्तै: 

व्यशिगत स्िच्छता ि तयाि हुिे, िौचािय जािे, खािा खािे, कपडा िगाउिे, गशतिीिता, ििमा उपिब्ि शचशकत्सा स्याहाि ि शचशकत्सा 

अपोइन्टमेन्टहरूमा पहुुँच। 

Medicaid को लानग को योग्य ि? 

● सािािणतया, शिभि अिस्थामा िहकेा व्यशिहरू: 

o अिि 

o दृशष्टशिहीि 

o त्यस बच्चाको िाशग स्याहाि गिे जसको आमाबुिा बेिोजगाि, शबिामी हुिुहुन्छ िा मतृ्य ुभएको छ िा 

o कायगक्रमको आय आिश्यकताहरू पूिा गिे। 

● मेरिल्याण्डमा Medicaid को िाशग योग्यता स्थािीय सामाशजक सिेा शिभागहरूद्वािा शििागरित गरिन्छ। 

● थप जािकािीको िाशग, यस िेबसाइटमा जािुहोस्: 

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

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

Medicaid िूट 

कायुक्रमहरू 

मेरिल्याण्ड Medicaid को गहृ ि समुदायमा आिारित सिेाहरू "छूटहरू" भशििे शियशमत Medicaid कायगक्रम ि शििेष Medicaid कायगक्रमहरूद्वािा 

प्रस्ताशित गरिन्छ। छूटिे असक्षमता भएको बच्चाका आमाबुिाहरूका योग्यता आिश्यकताहरूमा ध्याि शदुँदैि ि यसिे बच्चाको आयमा मात्र हछेग। प्रत्येक 

छूटको शभन्ि योग्यता मापदण्ड हुन्छ ि प्रत्येकिे शभन्ि जिसंख्यािाई िशक्षत गछग, जस्तै िदृ्ध ियस्क िा शििेष असक्षमता भएका माशिसहरू।  

● सेिाहरू हकदाि छैिि्। 

● आिदेि शदि ि DDA  सेिाहरूको िाशग योग्य शििागरित हुिका शिशभत Maryland शििासी हुिुपछग। 

● व्यशिहरूको दईुिटा समूह सेिाहरूका िाशग योग्य छि्: 

o शिकासात्मक असक्षमता भएका व्यशिहरू ि;  

o मािशसक शबमािीको एकमात्र शिदाि बाहके अन्य िािीरिक िा मािशसक अिस्थाको कािणिे गदाग भएको गभभीि, दीिगकािीि 

असक्षम भएका व्यशिहरू। 

● https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspxमा जािुहोस्। 

● Medicaid छूट कायगक्रमहरू (समुदायको पशहिो िोजाइ, सामुदाशयक शिकल्पहरू ि शचशकत्सकीय व्यशिगत सहायता सशहत) को बािेमा 

थप जान्िका िाशग, 410-767-1739 मा कि गिुगहोस् िा http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html मा जािुहोस।् 

गहृ तथा समुदायमा आिारित सेिाहरू बािे जािकािीको िाशग, https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspxमा 

जािुहोस्। 

कसरी आवेर्दि नर्दिे: Medicaid को िाशग आिदेि शदि, मेरिल्याण्ड शििासीहरू आफ्िो काउण्टी िा िहिको सामाशजक सिेा शिभागमा जािुहुन्छ। त्यहाुँ, उहाुँहरूको 

अन्तिागताग शिइन्ढ ि उहाुँहरू आफ्िो आिदेि पेि गिुगहुन्छ। प्रश्नहरूको जिाफ शदि, योग्य जाुँच गिग ि Medicaid को आिेदि शदिमा सहायता गिगको िाशग, https://medicaid-

help.org/Primary-Information मा जािुहोस्।  

file:///C:/Volumes/External%20HD/Secondary%20Transition%20Planning%20Guide/•%09https:/www.medicare.gov/manage-your-health/i-have-a-disability
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html
https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx
about:blank
about:blank
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असक्षमता भएका माक्तनसहरूको लाक्ति सामाक्तिक सुरक्षा प्रिासन लाभहरू 

सामाशजक सुिक्षा असक्षमता बीमा ि पूिक सिुक्षा आय असक्षमता कायगक्रमहरू असक्षमता भएका माशिसहरूिाई सहायता उपिब्ि गिाउिे शिशभन्ि संिीय कायगक्रमहरूमध्ये 

सबैभन्दा ठूिा हुि्। यी दईु कायगक्रमहरू िेिै तरिकाहरुमा शभन्ि-शभन्ि भए तापशि, दिुैको प्रबन्ि सामाशजक सुिक्षा प्रिासि (SSA) द्वािा शमिाइन्छ ि असक्षमता भएका ि 

शचशकत्सकीय मापदण्ड पूिा गिे व्यशिहरू कुिै पशि कायगक्रम अन्तगगत िहकेा िाभहरूको िाशग योग्य ठहि हुि सक्छि्। अशतरिि जािकािी ि सामाशजक सुिक्षा िाभहरूको िाशग 

आिदेि शदि िा असक्षमता शिणगयको िाशग अपीि गिग सहायताको िाशग https://www.disabilitysecrets.com/ मा जािुहोस्। 

Supplemental Security Income (पूरक सुरक्षा आय, (SSI)) 

प्रश्न पूरक सुरक्षा आय (SSI) लाभ बारे जवाफहरू 

पूरक सुरक्षा आय 

(SSI)  ले के गिु? 

पूिक सुिक्षा आय (SSI) कायगक्रमि ेसीशमत आय ि स्रोतहरू भएका अिि ियस्कहरू ि बािबाशिकािाई िाभहरू भिुाि गछग। SSI सािािण कि 

िाजस्ि (सामाशजक सुिक्षा किहरू होइन) द्वािा शित्त व्यिस्था गरिएको एक संिीय आय पूिक कायगक्रम हो: 

● थोिै िा कुिै आय िभएका िदृ्धिशृद्ध, दृशष्टशिहीि ि अिि माशिसहरूिाई मद्दत गिग शडजाइि गरिएको 

● खाद्यान्ि, कपडा ि आिासको िाशग आिािभतू आिश्यकताहरू पूिा गिग िगद उपिब्ि गिाउुँछ 

● अस्पताि बसाइ, शचशकत्सक शबि, शिदशेित औषशि ि अन्य स्िास््य खचगहरूको िाशग भिुाि गिग िाभाथीहरूको िाशग शचशकत्सा 

सहायता (Medicaid) उपिब्ि गिाउुँछ। 

SSI िाभाथीहरू खाद्य सहायताको िाशग पशि योग्य हुि सक्छ।   

SSI लाभहरूको को 

योग्य ि? 

● अिि; दृशष्टशिहीि; िा िदृ्ध-िदृ्धा (65 ि सोभन्दा माशथको); ि सीशमत आय ि सीशमत स्रोतहरू भएका व्यशिहरू। 

● शित्तीय योग्यता शििागिण गदाग असक्षमता भएका बािबाशिका परििािहरूको आय ि सभपशत्तहरूिाई पशि शिचाि गरिन्छ।  

● 18 िषगको उमेिमा, SSA िे आमाबुिाको आय ि सभपशत्तहरू िभएि व्यशिको आय सभपशत्तहरूिाई पशि शिचाि गछग। 

● यशद बच्चािाई पशहिे िै आयको आिािमा SSI को िाशग अस्िीकाि गरिएको छ भिे, आमाबुिाको आय अब उपिान्त योग्यता 

प्रयोजिहरूको िाशग शिचाि िगरिुँदा उहाुँको 18औ ंजन्मशदिपशछ िाभहरूको िाशग फेरि आिदेि शदिुहोस।् 

● पूिक सुिक्षा आय (SSI) प्राप्त गरििहकेा व्यशिहरू  शचशकत्सा सहायता प्राप्त गिगको िाशग स्िचाशित रूपमा योग्य हुन्छि्। 

कसरी आवेर्दि नर्दिे? ● तपाई ंबस्िे िहि िा काउण्टीमा िहकेो आफ्िो स्थािीय सामाशजक सिेा शिभागमा गएि आिदेि दायि गिुगहोस्।  

● Https://www.ssa.gov/forms/मामा गएि अििाइि आिदेि पूिा गिुगहोस्। असक्षमता िाभहरूको िाशग आिेदि शदिुहोस् बटििाई 

चयि गिुगहोस्। 

● आफ्िो स्थािी सामशजक सिेा शिभाग ि स्थािीय स्िास््य शिभागमा आिेदि प्राप्त गिुगहोस्। तपाईिंाई 1-800-456-8900 मा कि गिेि 

पत्राचाि गिग पशि सशकन्छ। 

मेरो आवेर्दि अस्वीकार 

गररयो भिे के हुन्ि? 

 

● तपाईकंो आिेदि हािै अस्िीकाि गरिएको हो भिे, इन्टििटे अपीि  असक्षमता िाभहरूको िाशग तपाईकंो योग्यता बािे शिणगयको समीक्षा 

अिुिोि गिे एक सुरुिाती शबन्द ुहो। 

● यशद शिभिको िाशग तपाईकंो आिदेि अस्िीकाि गरियो भिे: 

o शचशकत्सकीय कािणहरू, तपाई ंआिश्यक पिेको अपीि अिुिोि ि अपीि असक्षमता रिपोटग अििाइिमा पूिा गिग ि पेि गिग 

सक्िुहुन्छ। 

o गैि-शचशकत्सकीय कािणहरू, तपाईिंे समीक्षाको िाशग अिुिोि गिग आफ्िो स्थािीय सामाशजक सुिक्षा कायागिय मा सभपकग  

गिुगपछग। तपाईिंे अपीिको िाशग अिुिोि गिग टोि-शि िभबि, 1-800-772-1213 मा कि गिग पशि सक्िुहुन्छ। बशहिो िा 

सुन्िमा कशठिाइ भएका माशिसहरूिे टोि-शि TTY िभबि, 1-800-325-0778 मा कि गिग सक्िुहुन्छ।     

 

  

https://www.disabilitysecrets.com/
https://www.ssa.gov/forms/
about:blank
about:blank
about:blank


असक्षमताहरू भएका व्यक्ततहरूका लागि मेरिल्याण्डको सकेेण्डिी ट्राक्जिसन योिना ननरे्दशिका 

14 
 

   

© मेरिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग, प्रािशभभक हस्तके्षप तथा शििेष शिक्षा सेिा शिभाग 

Social Security Disability Insurance (सामाक्तिक सुरक्षा अक्षमता बीमा, (SSDI)) 

प्रश्न पूरक असक्षमता बीमा (SSDI) लाभ बारे जवाफहरू 

पूरक असक्षमता बीमा (SSDI) 

ले के गिु? 

यशद तपाई ं"बीमाकृत" हुिुहुन्छ, अथागत् तपाईिंे पयागप्त िामो समयसभम काम गिुगभयो ि सामाशजक सुिक्षा किहरू भिुाि गिुगभयो भिे, 

सामाशजक सुिक्षा असक्षमता बीमा (SSDI) िे तपाई ंिा तपाईकंो परििािको शििेष सदस्यहरूिाई िाभहरू भिुाि गछग। 

SSDI लाभहरूको लानग को 

योग्य ि? 

SSDI को िाशग योग्य हुि, व्यशि 65 िषगभन्दा कम उमेिको हुिुपछग ि सामाशजक सुिक्षा प्रिासिद्वािा शिशदगष्ट गरिए अिुसाि योग्यता प्राप्त 

गभभीि असक्षमता भएको हुिुपछग। 

● शिभि भएमा, अशििाशहत बच्चा आमाबुिाको कामबाट िाभ प्राप्त गिग योग्य हुि सक्िुहुन्छ: 

● बच्चा असक्षमता सशहत िा शबिा 18 िषगभन्दा कम उमेिको छ; िा  

● बच्चा 18 देशख 19 िषग उमिेको छ ि पूणगकािीि शिद्याथी हो (ग्रेड 12 भन्दा उच्च होइि); िा 

● बच्चा 22 िषगभन्दा अगाशड सुरु हुिे असक्षमतासुँगै 18 िा सोभन्दा बढी उमेिको छ ि ियस्कहरूको िाशग असक्षमता 

परिभाषा पूिा गछग। 

 

  

https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
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पोस्टसेकेण्डरी निक्षा/असक्षमता सहायता सेवाहरू  

शिद्याथीहरूिे असक्षमता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA), असक्षमता भएका अमेरिकीहरूको ऐि (ADA) ि 1973 को पुिसुगिाि ऐिको खण्ड 504 ि शतिीहरूिे 

शिद्याथीहरूिाई उपिब्ि गिाउिे प्राििािहरूबीचको शभन्िता बुझ्ि महत्त्िपूणग हुन्छ। हाइ स्कूिमा हुुँदा, IDEA िे IEP प्रशक्रयाको माध्यमबाट िैशक्षक सहायताहरू कसिी 

उपिब्ि गिाइन्छ भन्िेबािे उल्िेख गछग। शिद्याथी किेज (पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा) मा प्रशिष्ट गदाग, ADA ि खण्ड 504 िे असक्षमता भएका व्यशिहरूको पोस्टसेकेण्डिी शिक्षामा 

सफि हुिे उपयुि सशुििाहरू प्राप्त गिे अशिकािको ग्यािेन्टी शदन्छ। तिको शचत्रपटिे हाइ स्कूि ि किेजबीचको शभन्िता सूचीबद्ध गछग।  

सेवा के्षत्र हाइ स्कूलको लानग कलेजको लानग 

कािूिी ● अिक्षमता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA) िे 

असक्षमता भएका शिद्याथीहरूिाई शि:िुल्क ि उपयुि 

शिक्षाको िाशग हकदाि बिाउुँछ।  

● IDEA भिेको सफलता हो। 

● असक्षमता भएका अमेरिकीहरूको ऐि (ADA) ि खण्ड 504 िे 

उपयुि सुशििाहरूको ग्यािेन्टी शदन्छ।  

● ADA भिेको पहुिँच हो। 

आवश्यक परेको 

कागजात 

● व्यशिगतकिण शिक्षा योजिा (IEP) 

● कागजातिे शिद्याथी IDEA मा शिशिष्ट िगगहरूको 

आिािमा सेिाहरूको िाशग योग्य हुिुहुन्छ िा हुिुहुन्ि 

भिी शििागिण गिे कायगमा केशन्ित गछगि्। 

● हाइ स्कूिको IEP पयागप्त िहुि सक्छ। 

● शिद्याथीहरूिाई आफ्िो खचगमा मूल्याङ्कि(हरू) प्राप्त गिग 

आिश्यक पिग सक्छ। 

● कागजातिे शिशिष्ट उपयुि सुशििाहरू बािे जािकािी उपिब्ि 

गिाउिुपछग। 

वकालत ● आमाबुिाहरू आफ्िा बािबाशिकाका िाशग उपयुि 

सेिा ि सहायताहरूको िाशग िकाित गिगमा सशक्रयताका 

साथ सिंग्ि हुिुहुन्छ। 

● शिद्याियहरू आमाबुिाहरूिाई पहुुँच गछगि् ि IEP टोिी 

प्रशक्रयामा उिीहरूको सहभाशगता आिश्यक पछग। 

● आमाबुिाहरू आफ्िो बच्चाको शिक्षकहरूसुँग शियशमत 

आिािमा शसिै कुिा गिग सक्िुहुन्छ। 

● शिद्याथीहरूबाट आफैं िाई समथगि गिे अपेक्षा गरिन्छ। 

आमाबुिाको सिंग्िता सिैं सशक्रय रूपमा खोशजुँदैि ि कुिै 

समयमा शिरूत्साशहत हुि सशकन्छ। 

● किेजको संकाय ि कमगचािी शिद्याथीको सहमशत बीिा प्रत्यक्ष 

रूपमा आमाबुिाहरूसुँग सामान्यतया कुिाकािी गिुगहुन्ि। 

व्यनिगत िैक्षा कायुक्रम 

र सहायताहरू 

● शिद्याथी, आमाबुिा(हरू) ि शिद्यािय शडशस्िक्ट समािेि 

गिे IEP टोिीि,े व्यशिगत शिक्षा कायगक्रम (IEP) 

शिकास गिेको छ ि सिेाहरूको िाशग यो कािूिी कागजात 

पाििा गिुगपछग 

● अशभभािकको शिद्याथीका िेकडगहरूमाशथ पहुुँच छ ि 

आिास प्रशक्रयामा सहभागी हुि सक्छि्। 

● किेजमा कुिै IEP छैि। 

● असक्षमता सिेाहरूको कायागियिे शिद्याथीद्वािा उपिब्ि 

गिाइएको असक्षमताको कागजातमा आिारित आिास योजिा 

शिकास गिेछ। 

● शिद्याथीिे प्रत्येक सेमेस्टिमा किजको असक्षमता सेिाहरूको 

कायागियमा आिासहरू अिुिोि गिुगपछग। 

● आमाबुिासुँग शिद्याथीको शिशखत सहमशतबीिा शिद्याथीका 

िेकडगहरूमाशथ पहुुँच हुुँदैि।  

 

IDEA  किेज, व्यापािका शिद्यािय िा शिश्वशिद्याियहरूमा िागू िहुिे भएकोिे, शिद्याथीहरूिाई आफ्िा अशिकाि ि शजभमेिािी थाहा पाउि महत्त्िपूणग हुन्छ। यो मागगदिगिको 

परिशिष्ट A मा भएको पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा आिासहरूको चाटगिे पोस्टसेकेण्डेिी शिक्षा संस्थाहरूमा आिास ि असक्षमता सिेाहरू बािे केही सामान्य प्रश्नहरूिाई िेखाङ्शकत 

गछग। 
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यातायात, गनतिीलता र यात्रा निरे्दिि  

शिद्याथी ि उहाुँहरूका परििािहरूिाई किजे िा काम जस्ता पोस्टस्कूि सेशटङहरूमा कसिी यात्रा गिे भिी योजिा बिाउि महत्त्िपूणग हुन्छ। शिद्याियमा हुुँदा, शिद्याथीहरू 

यातायात गिगको िाशग शिद्याियको यातायात, परििािका सदस्य िा साथीहरूसुँग शिभगि िहकेो हुि सक्िुहुन्छ। यी समाि गशतिीिताका सहायताहरू शिद्याथीहरूिाई शिद्यािय 

छोडेपशछ उपिब्ि िहुि सक्छ। शिद्याथीहरू अिै पशि शिद्यािुमा हुुँदा उहाुँहरूिाई स्ितन्त्र रूपमा यात्रा गिे ि यातायातको बािेमा अध्ययि गिग महत्त्िपूणग हुन्छ जसकािण 

उहाुँहरूि ेशिद्यािय छोडेपशछ, उहाुँहरूसुँग आफूिाई जाि पिे ठाउुँको बािेमा ज्ञाि ि सीपहरू हुन्छ। 

पािगमि योजिामा, टोिी शिभि कुिाहरू गिग परििाि ि शिद्याथीहरूसुँग सहकायागत्मक रूपमा काम गिग सक्छि्: 

● स्ितन्त्र रूपमा यात्रा गिे शिद्याथीको गशतिीिता ि प्रकायागत्मक क्षमतािाई मूल्याङ्कि गिग; 

● उहाुँहरू स्ितन्त्र रूपमा यात्रा गदाग आिश्यक हुि सक्िे शिणगयहरू शििे, समस्या समािाि गिे ि सामाशजक मान्यताहरू बुझ्िे सजं्ञािात्मक क्षमतािाई मूल्याङ्कि गिग; 

● शिद्याथीहरूिे सामुदाशयक यातायातका शिकल्पहरू बािे अध्ययि गिग सक्िे स्थािीय पािगमि शिकायहरूमा भेटहरूको ताशिका बिाउिे;  

● यातायात पेििेिहरूिाईिाई आफ्िा सिेाहरू बािे शिद्याथीहरूसुँग कुिाकािी गिगको िाशग भेट्ि शिमन्त्रणा गिग; 

● शिद्याथी-केशन्ित शक्रयाकिापहरूबाट उहाुँहरूको समुदायमा उपिब्ि हुि सक्िे यातायात सेिाका प्रकािहरूको पिीक्षण गिग; 

● स्थािीय यातायातको योजिा बिाउिे संस्था ि पािगमि शिकायहरूबाट गशतिीिता शिकल्पहरू बािे अध्ययि गिग; 

● शिद्याथीहरूिाई सािगजशिक यातायात कसिी प्रयोग गिे भिी शसकाउिको िाशग यात्रा शिदिेि ि यात्रा प्रशिक्षण कायगक्रमहरू बािे पशहचाि गिग; ि; 

● शिद्याथीहरूको िाशग एकदमै शिस्ततृ यातायात शिकल्पहरू बािे सोच्ि। 

यातायातिे िोजगाि, शिक्षा, स्िास््य स्याहाि ि मिोिञ्जि जस्ता अिसिहरूमाशथ पहुुँच उपिब्ि गिाउुँछ। सिािी सािि िचिाउािे िा आफूसुँग सिािी सािि उपिब्ि िभएका 

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूिे िैकशल्पक गशतिीिताका शिकल्पहरू बािे शिचाि गिुगपिेछ। यातायात सिेाहरू िाज्य अिुसाि फिक हुन्छ। केही योग्य शिद्याथीहरूको िाशग, 

पािािाशन्जट सिेाहरू एकदमै उपयुि यात्रा मोड हुि सक्छ। मेरिल्याण्डमा, मेरिल्याण पािगमि अशिकािी गशतिीिता शिङ्क कायगक्रमिे आफ्िो योग्यता शििागिण गिग मूल्याङ्कि 

प्रशक्रयाबाट जािे शिद्याथीहरूिाई ढोकादशेख ढोकासभमको यातायात सिेाहरू उपिब्ि गिाउुँछ। अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको िाशग शििेष रूपमा शडजाइि गरिएको 

MobilityLink भिेको असक्षमता भएका अमेरिकीहरूको ऐि (ADA) को आिश्यकता हो ि अशग्रम सूचिा ि ताशिका आिश्यक पछग। यद्यशप, िेिैजसो शिद्याथीहरूको िाशग, 

शिद्याथीहरूिाई सहज तरिकािे यात्रा गिग सक्षम गिाउिे शिस्ततृ समुदाय यातायातका शिकल्पहरू एकदमै उपयुि सिेा हो। पािगम पेिेिि, परििाि ि यिुा आफैुँपशि शिद्याथीका 

आिश्यकता ि क्षमतासुँग पङ्शिबद्ध गशतिीिता सिेाहरू शििागिण गिग यातायात पेिेििहरूसुँग सुँगसुँगै काम गिग सक्छि्।   

यातायातका स्रोतहरू 

● यातायातहरूको िाज्य शिभाग ि पािगमि प्रिासिहरू भिेको स्थािीय यातायात प्रदायकहरू पशहचाि गिे मूल्यिाि स्रोत हो। 

o मेरिल्याण्ड पािगमि प्रिासि (MTA) 

o मेरिल्याण्डिे असक्षमता भएका व्यशि िा िदृ्ध ियस्कहरूिाई सामुदाशयक यातायात प्रयोग गिगको िाशग सक्षम गिाउि शि:िुल्क िा िटाइएका 

भाडा कायगक्रमहरू प्रस्ताि गछग। यी कायगक्रमहरू बािे जान्ि, मेरिल्याण्डको MTA िटाइएको भाडा कायगक्रममा जािुहोस:् 

https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program 

● केही शिद्याथीहरूिाई यातायात गिगको िाशग महत्त्िपूणग सहायताहरू आिश्यक हुन्छ ि सािगजशिक बस िा िेि (MTA को शिशित रूट प्रणािी) प्रयोग गिेि स्ितन्त्र 

रूपमा यात्रा गिग सक्षम िुहुि सक्िुहुन्छ। MTA MobilityLink (पािािाशन्जट) कायगक्रमको MobilityLink का योग्यता आिश्यकताहरू बािे जान्िुहोस्: 

https://mta.maryland.gov/mobility। 

● ट्याक्सी सिेाहरू केही शिद्याथीहरूको िाशग उपयुि हुि सक्छ ि बस िा िेिहरू िजािे स्थािहरूमा यिुािाई िैजाि सक्छ। 

o मेरिल्याण्ड ट्याक्सी सेिाहरू: http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx  

● संिीय स्रोतहरूिे िाशष्िय िा स्थािीय कायगक्रमहरू बािे जािकािी उपिब्ि गिाउि सक्छ। 

o संयुि िाज्य अमेरिकाको श्रम शिभाग, असक्षमता िोजगाि िीशतको यातायात पोटगिको कायागिय। अपाङ्गता भएका अमेरिकीहरूको ऐि 

अन्तगगत यातायात स्रोत ि प्रदायकहरूका शजभमेिािीहरूिाई हाइिाइट गछग। https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm 

o संयुि िाज्य अमेरिकाको यातायात शिभाग, संिीय पािगमि प्रिासि। केही संिीय शिकायहरूिे यातायात सिेा ि खचगहरूिाई समथगि गिग सक्छ। 

पहुुँच ि गशतिीिताको समन्िय परिषद ्(CCAM) बाट यी स्रोतहरूिाई समन्िय गिे संिीयको प्रयास बािे अध्ययि गिुगहोस्। 

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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यात्रा क्तनरे्दिन 

यात्रा शिदेिि भिेको  अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूिाई सािगजशिक यातायात कसिी सिुशक्षत ि स्ितन्त्र रूपमा प्रयोग गिे भिी शसकाउि शडजाइि गरिएको शिस्ततृ, सिि शिदेिि 

हो। यात्रा शिदिेिहरू भिेको अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूको गशतिीिता, स्ितन्त्रता ि अिसिहरूिाई िशृद्ध गिगको िाशग स्थािीय सािगजशिक यातायात कसिी प्रयोग गिे भिी 

अध्ययि गिे प्रशक्रया हो। अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूिाई कस्ता यातायातका प्रणािीहरू उपिब्ि छि्, शतिीहरूिाई कसिी पहुुँच गिे, आफ्िो यात्राको कसिी योजिा गिाउि े

ि अिपेशक्षत अिस्था िा आपतकािीि अिस्थाहरूमा के गिे भिी थाहा हुिुपछग। यात्रा शिदेिि कक्षाकोठा (यात्रा परिचय) ि प्रमाशणक समुदायका सशेटङहरू (यात्रा प्रशिक्षण) मा 

पशि शिदिेिको सातत्य उपिब्ि गिाउि सक्िे प्रशिशक्षत शिदेिकहरूद्वािा उपिब्ि गिाइएको हुिुपछग। यात्रा प्रशिक्षणिे परिणाम स्िरूप आफ्िो समुदायहरूमा बस्िे, अध्ययि गिे, 

काम गिे ि खेल्िे स्ितन्त्रता, भिोसा ि क्षमतािाई बढाउुँछ। पािगमि पेिेििहरू शिभि कुिाहरू समािेि हुिे यात्रा शिदेिि उपिब्ि गिाउि यात्रा प्रशिक्षकहरूसुँग यात्रा 

प्रशिक्षकहरूसुँग सुँगै काम गिग सक्छि्: 

● यात्रा अिुकूिि: यातायात प्रणािी व्याख्या गिे उद्देश्यको िाशग सञ्चािि गरिएको व्यशिगत िा सामूशहक शक्रयाकिाप। 

● यात्रा अशभज्ञाता: पहुुँच ि उपयोशगताका सुशििाहरू शिकाल्ि/व्याख्या गिग यातायात िा रूटको ियाुँ मोडमा ियाुँ शिद्याथी(हरू) िाई सहायता गद ैयात्रा प्रशिक्षकसुँग 

यातायात प्रणािीहरूको प्रयोगिाई सहज बिाउिे व्यशिगत िा सामूशहक शक्रयाकिाप। 

● यात्रा प्रशिक्षण: सािगजशिक यातायातमा स्ितन्त्र यात्राको िाशग आिश्यक सीप ि व्यिहािहरूमा शििेष रूपमा शडजाइि गरिएको एक-देशख-एकको साथमा शिस्ततृ 

शिदेिि। यात्रा प्रशिक्षण समुदाय ि यथाथग सेशटङहरूमा हुन्छ। https://www.travelinstruction.org/ 

यात्रा क्तनरे्दिनका स्रोतहरू 

● यात्रा शिदेििको संि (ATI)। यो िाशष्िय सदस्यता संस्थासुँग शिभि उद्देश्य छ: असक्षम भएका व्यशि ि िदृ्ध ियस्कहरूिाई गुणस्ति यात्रा शिदेिि प्रिद्धगि गिगको 

िाशग सहायता, जािकािी ि शिक्षा उपिब्ि गिाएि सािगजशिक यातायात ि समुदाय सहभाशगतमा समाि पहुुँच शदिको िाशग अगाशड बढाउि। 

https://www.travelinstruction.org/ 

● िाशष्िय एशजङ ि असक्षमता यातायात केन्ि (NADTC)। संयुि िाज्य अमेरिकाको यातायात शिभाग, संिीय पािगमि प्रिासिद्वािा शित्त व्यिस्था गरिएको िाशष्िय 

प्रािशिक सहायता केन्ि जसिे िदृ्ध ियस्क, अपाङ्गता भएको माशिस, स्याहािकताग ि समुदायहरूको िाशग यातायात शिकल्पहरूको उपिब्िता ि सिुभतािाई 

प्रिद्धगि गछग। NADTC सुँग यात्रा शिदेििसुँग सभबशन्ित शिशभन्ि स्रोतहरू छि्। www.nadtc.org  

यातायात र िक्ततिीलता सेवाहरूलाई पक्तहचान िने स्रोतहरू 

● गशतिीिता समािताको केन्ि MDTrip। यो िेब पोटगि ि संस्था हाम्रा प्रयोगकतागहरूिाई एक प्रयोग गिग सशजिो िेबसाइट शिशभन्ि प्रकािकको यातायात उपिब्ि 

गिाउिको िाशग मेरिल्याण्ड भरि िेिै सेिा प्रदायकहरूसुँग िशजक िहिे कायग गिुगहुन्छ। यसको उद्देश्य भिेको माशिसिाई मेरिल्याण्डभरि गन्तव्यहरूमाशथ पहुुँच गिगको 

िाशग यातायातका िैकशल्पकहरू अन्िेषण गिे ि प्रयोग गिे हो। MDTrip यात्रा शिदेि पशि प्रस्ताि गछग। https://www.mdtrip.org/ 

● गशतिीिता व्यिस्थापिको िाशष्िय केन्ि। सयंुि िाज्य अमेरिकाको यातायात शिभाग, सिंीय पािगमि प्रिासिद्वािा शित्त व्यिस्था गरिएको िाशष्िय प्राशिशिक 

सहायता केन्ि जसि ेिाम्रो स्िास््य, आशथगक माशमगकता, आत्म-शिभगितिाई ि समुदायिाई अगाशड बढाउिे ग्राहकमा-केशन्ित गशतिीिता िणिीशतहरूिाई प्रिद्धगि 

गछग। NCMM मा यातायातका स्रोतहरू बािे ज्ञाि मूिक हुिुभएका गशतिीिता व्यिस्थापकहरू भशििे, स्थािीय यातायातका स्रोत ि पेिेििहरूका िेटिकग हरूका 

शिङ्कहरू समाििे छि्। www.nc4mm.org 

स्वास््य स्याहार स्रोतहरू 

स्िास््य स्याहािमा पहुुँच शिद्यािय प्रणािीबाट बाशहि शिस्किे शिद्याथीहरूको िाशग महत्त्िपूणग शिचाि हो। यिुा हाइ स्कूिबाट ियस्क जीििमा पिागमि हुुँदा आफ्िा 

पोस्टसेकेन्डिी िक्ष्यहरू प्राप्त गिगको िाशग स्िस््यकि जीिििैिी कायम िाख्ि महत्त्िपूणग हुन्छ। यसमा आफ्िा स्िास््य स्याहाि ि औषशिहरू व्यिशस्थत गिे, स्िास््य स्याहाि 

पेिेििहरूसुँग सञ्चाि गिे ि स्िास््य स्याहािका बीमा शिकल्पहरू बुझ्िे कुिाहरू समािेि हुिसक्छ। अपाङ्गता भएका व्यशिहरू आफू 21 िषगको उमेि पुग्दासभम बाि 

शचशकत्सकहरूकोमा जाि सक्िुहुन्छ ति केही अिस्थामा, बाि शचशकत्सकबाट ियस्कहरूको शििेषज्ञता शचशकत्सककोमा पािगम हुुँदा अत्यन्त महत्त्िपूणग हुन्छ। शिभि 

शिङ्कहरूिे अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको िाशग स्िास््य स्याहाि ि ियस्क स्िास््यस्याहािमा पािगमि हुिे बािे जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ: 

● िंिाण ुि शििेष आिश्यकताहरू भएका माशिसहरूको स्रोत स्थाि अन्िेषक कायागिय: https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx  

● शचशकत्सा गहृ कायागन्ियिको िाशष्िय केन्ि: https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx 

● युिादेशख ियस्क स्िास््य स्याहािमा पािगमि: https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx 

● पािगमि हुिुभयो: http://www.gottransition.org/  

https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
http://www.nadtc.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/
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समुर्दाय पहुिँचका स्रोतहरू 

मनोरञ्िन र क्तवश्राम 

● मेररल्याण्ड अध्ययिका नलङ्कहरूले मिोिञ्जि ि शिश्राम कायगक्रमहरूका साथै मेरिल्याण्डभरिका मिोिञ्जिात्मक शक्रयाकिापहरूसभबन्िी शिस्ततृ स्रोतहरूको 

िेटिकग  उपिब्ि गिाउुँछ। https://marylandlearninglinks.org  

● सबैको लानग पहुिँच: मेररल्याण प्राकृनतक स्रोतहरूको नवभाग (DNR) िाज्यको िािदाि प्राकृशतक स्रोतहरू सबै िागरिक ि आगन्तुकहरूमा पहुुँचयोग्य छि् 

भिी सशुिशित गिग कायग गद ैहुिुहुन्छ। अििािणा ि शडजाइिदेशख सिंचिा ि कायागन्ियिसभम, अपाङ्गता भएको व्यशििाइ मेरिल्याण्डभन्दा बाशहिका उत्कृष्ट 

स्थािहरूको मजा शििको िाशग सभभि गिाउि क्याशभपङ क्षेत्र, क्याशबि, माछा मािे ि बोशटङ डक, आगन्तुक केन्ि, िेि ि अन्य बाशहिी मिोिञ्जिका सुशििाहरूमा 

समय शबताइएको छ ि ध्याि शदइएको छ। DNR शििन्ति रूपमा अपाङ्गता भएका माशिसिाई समाििे गिग उपिब्ितािाई बढाउिे कायगमा िाशगिहकेो 

छ। http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx  

सामुर्दाक्तयक िीवनका स्रोतहरू 

● स्ितन्त्र जीिियापिका केन्िहरूि ेअपाङ्गता भएका माशिसहरूिाई समुदायमा स्ियम् शिदेशित, स्ितन्त्र ि उत्पादििीि जीिि शबताउिको िाशग समथग बिाउ 

सेिाहरू उपिब्ि गिाउुँछ। http://www.msilc.org/map.html  

● सेिा पहुुँच ि जािकािी शिङ्क (SAIL): िबेमा आिारित पिीक्षणका आिदेिको उपकिण जसि ेमेरिल्याण्ड शििासीहरूिाई मेरिल्याण्ड िाज्यद्वािा प्रस्ताि गरिएका 

अन्य सामाशजक सिेाहरूमा आिेदि शदि, ििीकिण गिग ि अध्ययि गिग अिुमशत 

शदिेछ। https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home  

● सामाशजक सुिक्षा प्रिासिको िातोपुशस्तका: सामाशजक सुिक्षाको असक्षमता बीमा (SSDI) ि पूिक सुिक्षा आभदािी (SSI) का िाभ कायगक्रमहरूको िाशग 

िोजगािसुँग सभबशन्ित प्राििािहरू बािे िुत सन्दभग स्रोत। https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm  

● मद्दतको िाशग पशहिो कि: शििाि बाशल्टमोि क्षेत्रमा 410-685-0525 मा िा बाशल्टमोिभन्दा बाशहि (800) 492-0618 मा सभपकग  गिेि मेरिल्याण्डका स्िास््य 

तथा मािि सेिाहरूको शि:िलु्क ि गोपिीय सन्दभग प्राप्त गिुगहोस्। https://211md.org/  

अजतर-िृह सहायता र सेवाहरू 

● समुर्दायको प्रर्थम रोजाइ (CFC) कायुक्रमले िदृ्ध ियस्क ि अपाङ्गता भएका व्यशिहरूिाई उहाुँहरूको आफ्िै ििमा बस्िको िाशग सक्षम गिाउि सामुदाशयक 

सेिा ि सहायताहरू उपिब्ि गिाउुँछ। केही सहायताहरूमा शयिीहरू समािेि हुन्छि्: व्यशिगत सहायता सिेाहरू, व्यशिगत आपतकािीि प्रशतशक्रया प्रणािी, 

सहयोगी प्रशिशि, उपिब्िता अिुकूिि, उपभोिा प्रशिक्षण ि ििमा डेशिभि गरिएका खािाहरू। व्यशिहरूिे स्याहािको संस्थागत स्ति पूिा गिुगपछग ि सामुदाशयक 

Medicaid को िाशग शित्तीय रूपमा योग्य हुिुपछग। थप जािकािीको िाशग, Medicaid को दीिगकािीि स्याहाि ि िेभि सिेाहरूिाई शिभिमा सभपकग  गिुगहोस:् 410‐

767‐1739 िा 1‐877‐463‐3464 िा MD रििे सेिाको िाशग 1‐800‐ 735‐2258। थप जािकािीको िाशग मेरिल्याण्ड स्िास््य शिभागमा जािुहोस्। 

● मेररल्याण्ड व्यनिगत स्याहार (MAPC) कायुक्रमले Medicaid को िाशग योग्य अपाङ्गता भएका व्यशि िा दीिगकािीि शचशकत्सा अिस्थाहरू भएका 

व्यशिहरूिाई अन्ति-गहृ व्यशिगत स्याहाि उपिब्ि गिाउुँछ, योजिा ि परिचारिका शििीक्षण सिेाहरूिाई समथगि गछग। सिेाहरू कायगस्थिमा उपिब्ि गिाउि 

सशकन्छ। यो कायगक्रम स्थािीय स्िास््य शिभागहरूबाट प्रबन्ि गरिन्छ। थप जािकािीको िाशग, तपाईकंो स्थािीय स्िास््य शिभाग िा मेरिल्याण्ड स्िास््य 

शिभागिाई शिभिमा सभपकग  गिुगहोस्: 410‐767‐1739 िा 1‐877‐463‐3464 िा MD रििे सेिाको िाशग 1‐800‐ 735‐2258। 

● सामुर्दानयक पर्थवेहरूको वेभर मेरिल्याण्ड स्िास््य शिभाग (DMH) अन्तगगत शिकासात्मक अपाङ्गताको प्रिासि (DDA) द्वािा व्यिशस्थत गरिएको छ। िभेििे 

बौशद्धक िा शिकासात्मक असक्षमता भएका योग्य व्यशिहरूिाई व्यापक श्रेणीका सिेाहरूको प्रस्ताि गछग जुि स्ियम् शिदेशित सिेाहरू अन्तगगत अिुमशत-प्राप्त 

प्रदायक शिकाय िा स्ितन्त्र प्रदायकहरूद्वािा उपिब्ि गिाइएको हो। सिेाहरू प्राप्त गिे प्रतीक्षा सशूच छ ि शित्त व्यिस्था आिश्यकतामा आिारित छ। थप 

जािकािीको िाशग िा प्रतीक्षा सूशचको आिदेि शदि, DDA प्रिाि कायागियहरू िाई https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx मा सभपकग  

गिुगहोस् िा 410‐767‐5600 मा फोि गिुगहोस्। DDA क्षेत्रीय कायगहरूको सभपकग  जािकािी फेिा पािग, 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%20Offices.aspx मा जािुहोस्। 

● न्यूि तीव्रता सहायता सिेाहरू (LISS) कायगक्रम मेरिल्याण्ड स्िास््य शिभाग अन्तगगत शिकासात्मक अपाङ्गताको प्रिासि (DDA) द्वािा व्यिशस्थत गरिएको छ ि 

असक्षमता भएको व्यशि ि उहाुँहरूको परििाद्वािा सहायता गरिएको सिेाहरूको िाशग योग्य आिेदकहरूिाई $2,000 सभम प्रदाि गरिन्छ।  DDA िे दईुिटा 

िाउण्डमा आशथगक िषगको अिशिमा दईु पटक LISS शित्त व्यिस्था शितिण गछग (जुिाई 1‐31 ि जिििी 1‐31)। LISS शित्त व्यिस्था शियशमत चयि ि योग्यता 

आिश्यकताहरूमा आिारित िहिे शितिण गरिएको छ। LISS िे शिभि समािेि हुिे शिशभन्ि व्यशिगत सहायता सिेा ि पारििारिक सहायता सेिाहरूको िाशग शित्त 

व्यिस्था उपिब्ि गिाउुँछ: व्यशिगत ि उपशस्थशत स्याहाि, आिाम स्याहाि ि स्ितन्त्रता बढाउिे अन्य सेिाहरू, उत् पादकता ि समुदाय शभत्र एकीकिण। आिदेिहरू 

प्रशक्रया गिगको िाशग शजभमेिाि िाष्िभिी हाि चाि िटा शिकायहरू छि्। थप जािकािीको िाशग, https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx मा 

जािुहोस्।   

https://marylandlearninglinks.org/
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/
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
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हाउक्तिङ सांसाधनहरू 

● मेररल्याण्ड हाउशजङ खोज डाटाबेस: िहियोग्य हाउशजङको िाशग मेरिल्याण्ड हाउशजङ शिभाग ि समुदाय शिकासको खोजयोग्य डाटाबेस। 

http://www.mdhousingsearch.org/  

● मेरिल्याण्ड िहिीय अपाटगमेन्ट खोज: न्यूि-आभदािी भएका भाडािािहरूिाई अिुदािहरू प्रस्ताि गिग HUD बाट शित्त व्यिस्था प्राप्त गिे संयुि िाज्य अमेरिकाको 

हाउशजङ तथा अपाटगमेन्टहरूको िहिी शिकास शिभागद्वािा कायम िाशखएको डाटाबसे। http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD  

● GoSection8.com: खण्ड 8 भौचिहरू प्राप्त गिे माशिसको िाशग उपिब्ि हाउशजङको डाटाबसे। http://www.gosection8.com/  

भाडा अनुर्दान कायुक्रमहरू 

● मेरिल्याण्डसुँग आफ्िो समुदायमा भाडाको हाउशजङको िाशग न्यूि-आभदािी भिुािी भएको माशिसिाई मद्दत गिे कायगक्रमहरू छि्। यद्यशप, प्रतीक्षा सूचीहरू िामो 

छि्, जसकािण यसिाई जशत सक्दो शछटो िागू गिग िाम्रो हुन्छ। 

● मेरिल्याण्ड अपाङ्गताको शिभाग (MDOD) िे न्यूि आभदािीहरू भएका अपाङ्गता भएका माशिसिाई दईुिटा कायगक्रमहरूिाई प्रबन्ि शमिाउि मद्दत गदगछ: 

o अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको प्रस्तािको िाशग Harry तथा Jeanette Weinberg िहिीय भाडा हाउशजङका अिसिहरू 

o खण्ड 811 अपाङ्गता भएका माशिसिाई परियोजिा भाडा सहायता 

अपाङ्गता भएका ि िभएका माशिसिे हाउशजङ छिोट भौचि (खण्ड 8) कायगक्रमबाट सािगजशिक हाउशजङ िा भाडा सहायताको िाशग आिेदि शदि पशि सक्िुहुन्छ। तपाईकंो 

क्षेत्रमा कस्तो सहायता उपिब्ि छ भिी फेिा पािग आफ्िो काउण्टीको सािगजशिक हाउशजङ एजेन्सीिाई सभपकग  गिुगहोस्। िोट: Eastern Shore, Garrett, Allegany ि 

Frederick काउण्टीहरूका शििासीहरूका िाशग, तपाईकंो क्षेत्रको सािगजशिक हाउशजङ एजेन्सीको रूपमा सिेा शदिे 

https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites मा सभपकग  गिुगहोस्।  

अनभभावकत्व र नवकल्पहरू 

18 िषग ि सोभन्दा बढी उमेिका हिेक व्यशिसुँग आफ्िा जीििहरूको सभबन्िमा शिणगयहरू शििे अशिकाि छ। यद्यशप, केही व्यशिहरूिाई शत महत्त्िपूणग शिणगयहरू शिि 

सहायताको आिश्यकता हुि सक्िेछ। अशभभािकत्ि ि अशिििाको शस्थि िशिि ेअसक्षमता भएको व्यशिका कायगहरू उशचत तरिकािे सभहाशिएको छ भिी सुशिशित गिग 

दईुिटा सभभाशित शिकल्पहरू उपिब्ि गिाउुँछ। दईुिटा शिकल्पहरू बीच महत्त्िपूणग शभन्िताहरू छि्। कृपया थप जािकािीको िाशग हातेपुशस्तका, अशभभािकत्ि ि यसका 

शिकल्पहरूको सन्दभग शििुहोस्। http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf 

नवत्तीय योजिा/नविेर् आवश्यकता ट्रस्टहरू/जग्गा योजिा 

शिशत्तय योजिा बिाउिे कायग भिेको संसािमा पैसािे कसिी काम गछग: कोही व्यशििाई यसिाई कसिी कमाउुँछि् िा बिाउुँछि्, उि व्यशििे कसिी त्यसिाई व्यिशस्थत गछगि्, 

यसिाई कसिी िेिैमा परिितगि गिग सशकन्छ ि उि व्यशििे त्यसिाई अन्य व्यशिहरूिाई मद्दत गिग कसिी दाि गिुगहुन्छ भिी बुझ्िे क्षमता हो। थप शििेष रूपमा, यसिे व्यशििाई 

उिीहरूका शित्तहरूबािे सूशचत गिे ि प्रभािकािी शिणगयहरू शििे अिुमशत शदिे सीपहरू ि ज्ञािको सटेिाई सन्दभग गछग। यो अपाङ्गता भएका व्यशिहरूका आिािभतू 

आिश्यकताहरूसुँग परिशचत शित्तीय योजिाकतागको पिामिग शिि सिुाि योग्य हुन्छ। माया गिे माशिसहरूको शिशत्तय योजिा बिाउिे कायग कुिै पशि परििाि, शििेषगरि अपाङ्गता 

भएको व्यशिकको ती0 िातेदािहरूको िाशग चिुौशतपूणग हुि सक्छ। अपाङ्गता भएका व्यशिहरू िामो समयसभम बाुँशचिहकेा छि् ि पशहिे भन्दा थप भरिपूणग जीिि शििागह गिेका 

छि्। यो कािणको िाशग, उहाुँहरू आफ्िोआफ्िो ख्याि िाख्ि अब उपिान्त सक्षम िभएपशछ उहाुँहरूको शिशत्तय योजिा तयाि पािग आमाबुिा ि/िा अशभभािकहरूको िाशग 

महत्त्िपूणग हुन्छ। उि भशिष्यको स्याहाि प्रबन्ि गिग प्रयोग गरिएको एउटा शिशत्तय उपकिण भिोसा हो। िस्ट भिेको एउटा पक्षिे अको पक्षको शित्तीय िाभको िाशग सभपशत्त 

सभहाल्िे कािूिी व्यिस्था हो। अको िब्दमा भन्िुपदाग, यसिाई सभहाल्िे क्षेत्रको प्रकािको रूपमा शिचाि गिग सशकन्छ, जहाुँ अिुदाि शदिे व्यशि, िस्ट शसजगिा गिे पक्षिे शिशदगष्ट 

िाभाथीहरूिाई शतिीहरू शितिण गिुगअशि आफ्िा सभपशत्तहरू सभहाल्िेछि्। िस्टका अिुदाि शदिे व्यशिहरू आमाबुिा, हजुिबुिा-हजुिआमा, कािूिी अशभभािक िा अदाित 

हुि सक्िुहुन्छ। यसका अशतरिि, पारििारिक परिशस्थशतहरू शभन्ि बिाउिका िाशग प्रयोग गरििे िस्टका शिशभन्ि प्रकािहरू छि्। 

शििेष आिश्यकताका िस्टहरू (SNTs) भिेका असक्षमता ि शििेष आिश्यकताहरू भएका आफन्तहरूका िाशग शित्तीय शस्थिता उपिब्ि गिाउि िेिै परििािहरूि ेप्रयोग गिे 

जशटि प्रकािका िस्ट हुि्। यी िस्टहरू आफन्तिाई सिकािी सहायताको साथमा जीिियापिको उच्च मािक कायम िाख्ि एक्िै सभभि हुि सक्िे अिुमशत शदुँद ैप्राथशमक रूपमा 

सिकािी सहायताका िाशग आफन्तको योग्यताको सिंक्षण गिग िशक्षत छि्। 

भािी योजिाको भागको रूपमा, जसिे तपाई,ं परििािको सदस्य िा साथीको िाशग इशच्छत भशिष्य कल्पिा गिे ि त्यसपशछ आिश्यक सेिा तथा सहायताहरूको प्रकाि पशहचाि 

गिे कायगिाई दिागउुँछ, इस्टेट योजिा भिेको तपाई ंआफ्िो जीििकाि िा मतृ्युको समयमा अरू माशिसिाई पैसा िा सभपशत्तहरू कसिी स्थािान्ति गिग चाहिुहुन्छ भन्िे योजिाको 

प्रशक्रयािाई दिागउिे एउटा पक्ष हो। यस प्रशक्रयामा शिचािपूणग तयािी ि तपाईकंो योजिामा सहायता गिग ि सही कागजातहरू कायागन्ियि गिग समथगक ि जािकाि माशिस आिश्यक 

हुन्छ।  परििािका सदस्यहरूिे शिकल्पहरू शिचाि गिेि योजिा प्रशक्रया सुरु गिेजस्तै मूल्यिाि संसाििहरू शदिे मागगदिगिहरू छि्।  

http://www.mdhousingsearch.org/
http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm?state=MD
about:blank
http://www.gosection8.com/
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation's-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
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भािी ि इस्टेट योजिाका मागगदिगि ि हातेपुशस्तकाहरूका उदाहिणहरू हिेगका िाशग ति शदइएका िेबसाइटहरूमा जािुहोस्: 

● शिकासात्मक असक्षमता भएका बािबाशिका ि ियस्कहरूका परििािहरूका िाशग भािी तथा इस्टेट योजिाको मागगदिगि 

● भािी योजिा 

● तपाईकंो बच्चा 18 िषगमा िाग्दा: शििेष आिश्यकताहरूको अशभभािकत्िको िाशग मागगदिगि 

● Able खाताहरू 

● मेरिल्याण्ड ABLE कायगक्रम 

● ABLE िाशष्िय संसािि केन्ि 

● शििेष आिश्यकताहरूको स्याहािको िाशग शिशत्तय योजिा: शििेष आिश्यकताहरूका िस्टहरू (SNTs) 

निष्करु् 

पािगमिको िाशग योजिा भिेको शिद्याथीको शिद्याियदशेख ियस्कतासभमको यात्राको अशभन्ि भाग हो। 12 िषगभन्दा िेिै समयसभम शस्थि भएको शिद्यािय िाताििण छोड्िु ि 

ियस्कताको अज्ञात ससंािमा प्रिेि गिुग शिद्याथी ि उिीहरूका परििािहरूका िाशग हतोत्साशहत हुि सक्छ। ियस्कको ससंािमा यो पािगमिमा ध्याि शदएि योजिा बिाउिािे 

शिद्याथी, शिद्यािय कमगचािी, परििाि ि समुदायसुँग टोिीकायगमाफग त यी डिहरूिाई कम गिग मद्दत शमल्छ।   

शिद्याथीहरू ियस्कको ससंािमा प्रििे गदाग उिीहरूको जीिि कस्तो हुिेछ भन्िे कुिाको योजिा बिाउि सुरु गिग कशहल्य ैशछटो हुुँदैि। यो मागगदिगि भिेको शिद्याथीहरू हाइ 

स्कूिबाट करियि, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा ि सामुदाशयक जीििमा पािगमि गिे भएकािे उिीहरूिाई सहायता गरििहकेा परििाि तथा पेिेििहरूका िाशग ससंाििको रूपमा सिेा 

शदिु हो।  यो सुरुिाती शिन्द ुि सिि ि शिबागि पािगमि सक्षम गिे आिश्यक समथगि तथा सेिाहरूका िाशग योजिा बिाउिे ि सिुशक्षत िाख्िे IEP टोिीसुँग सयंोजिमा प्रयोग 

गिुगपिे योजिा उपकिण हुिुपछग। 

  

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.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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पररनिष्ट A 

पारिमनको समयरेखा - 21 वरु्को उमेरमा क्तवद्यालय प्रणालीबाट क्तनक्तस्कने र DDA सेवाहरूका लाक्ति योग्य भएका 

क्तवद्यार्थीहरूका लाक्ति 

उमेर/घटिाक्रम 
21 वरु्को उमेरमा नवद्यालय प्रणालीबाट निनस्किे र DDA सेवाहरूका लानग योग्य भएका नवद्यार्थीहरूका लानग पारगमि 

समयरेखाका नक्रयाकलापहरू 

14/15 उमेर 

(वा उपयुि भएमा 

सोभन्र्दा कम 

उमेरको)   

● क्षमता, सबि पक्ष ि चिुौतीहरूको पशहचाि गिग सुरु गिुगहोस्। 

● असक्षमता बािे ि यसि ेअध्ययि ि जीििका अन्य शक्रयाकिापहरूमा कसिी प्रभाि पाछग भन्िेबािे जान्िुहोस्। 

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp 

● स्ियं-िकाित गिग सुरु गिुगहोस्। IEP बैठकहरूमा उपशस्थत िा सहभागी हुिुहोस्।  

https://marylandlearninglinks.org/              

● िाशषगक पािगमि मूल्याङ्किहरू (जस्तै, करियि रुशचको आशिष्काि, शिद्याथीको अन्तिागताग) मा सहभागी हुि सुरु गिुगहोस।् 

http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition  

● करिय रुशचहरू ि पोस्ट-सेकेण्डिी िक्ष्यहरू पशहचाि गिग सुरु गिुगहोस्।  

● स्कूि शडशस्िक्टशभत्र पािगमि समथगि कसिी उपिब्ि गिाइन्छ भन्िे बािेमा जान्िुहोस्। पािगमि कमगचािीको पशहचाि गिुगहोस।्  

● िाशषगक IEP बैठकमा प्रािशभभक पािगमि योजिा शिकास गिुगहोस्। पािगमि योजिािे 14 िषग उमेि पुगेको शिद्याथीको िाशग IEP िषग शिकास 

गिेको छ ि यसिाई िाशषगक रूपमा अद्यािशिक गरिन्छ। http://www.mdtransitions.org/ 

● शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि (DDA) मा आिेदि शदिुहोस्। https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx   

● हाइ स्कूिमा िामांकि गिुगहुन्छ भिे, पुिस्थागपिा सिेा शिभाग (DORS) माफग त पूिग िामाकंि िाशन्जसि सेिाहरू (शप्र-ETS) अिुसन्िाि 

गिुगहोस्। 

● शिद्याथी ि परििाि सिेाहरूका िाशग आिदेि शदि इच्छुक हुिुहुन्छ भिे DDA िा DORS को साथमा िैशक्षक जािकािी सािा गिग 

शिद्याियिाई शिशखत सहमशत शदिुहोस्।  

● समुदायको पािगमि मेिा ि कायगिािाहरूमा उपशस्थत हुि सुरु गिुगहोस।् 

● पािगमि योजिा बिाउिे गहृ फाइि शसजगिा गिुगहोस्। 

● तपाईकंो शिद्याियबाट प्रस्ताशित समुदायमा आिारित शिदेििका अिसिहरू अन्िेषण गिेि त्यसमा सहभागी हुिुहोस।्  

16/17 उमेर ● तपाईकंो स्कूि शडशस्िक्टबाट प्रस्ताशित िोजगािी प्रशिक्षण अिसिहरू अन्िेषण गिेि त्यसमा सहभागी हुिुहोस्। 

● मोटि सिािी सािि प्रिासिबाट मेरिल्याण्ड िाज्यको परिचयपत्र प्राप्त गिुगहोस्। 

http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm 

● यात्रको प्रशिक्षण बािे शिचाि गिुगहोस्। आफ्िो समुदायमा यात्रा गिग सािगजशिक यातायात प्रयोग गिुगहोस।् 

https://www.mobilityequity.org/travel-training 

● गशतिीिता/पािािाशन्जट सिेाहरूको िाशग गशतिीिता आिदेि पेि गिुगहोस्। http://mta.maryland.gov/mobility  

● सिािी चािकको इजाजतपत्र प्राप्त गिे शिचाि गिुगहोस्। http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm 

http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf  

● सामाशजक िेटिकग हरू बिाउिुहोस्। हाइ स्कूिबाट शिशस्कएपशछ जािी िाख्ि सशकिे मिोिञ्जिात्मक तथा सामाशजक कायगक्रमहरूका िाशग 

साथीहरूसुँग सभबन्िहरू बिाउिुहोस्। 

17/18 उमेर ● समथगि िटेिकग  बिाउिुहोस्। माशिसहरूिाई मद्दत गिग उिीहरूको सूची शिकास गिुगहोस्। 

● स्िास््यस्याहािका सभबन्िहरू बिाउिुहोस्। बाि शचशकत्साबाट ियस्क स्िास््य स्याहािको प्रणािीमा परिितगि गिग योजिा शिकास गिुगहोस्।  

● भािी आिश्यकताहरूको योजिा बािे अशिििासुँग पिामिग शििे कुिा बािे शिचाि गिुगहोस्।  

● अशख्तयाििामा िा अशभभािकत्िको आिश्यकता अिुसन्िाि गिुगहोस्। सुिाशित हातेपुशस्तका: अशभभािकत्ि ि यसका शिकल्पहरू। 

https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx 

● योग्यता शस्थशत ि प्राथशमकताको िगग प्रमाशणत गिगका िाशग DDA क्षशेत्रय कायागियमा सभपकग  गिुगहोस्। 

● DDA क्षेशत्रय कायागियहरूकको सभपकग  जािकािी यसमा फेिा पािग सशकन्छ: 

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

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
https://marylandlearninglinks.org/
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
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
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उमेर/घटिाक्रम 
21 वरु्को उमेरमा नवद्यालय प्रणालीबाट निनस्किे र DDA सेवाहरूका लानग योग्य भएका नवद्यार्थीहरूका लानग पारगमि 

समयरेखाका नक्रयाकलापहरू 

● सामुदाशयक सेिा प्रदायकको सयंोजि अन्िेषण गिेि छिोट गिुगहोस्। तपाईकंो क्षेत्रमा हािको सामुदाशयक सिेा प्रदायकहरूको संयोजक फेिा 

पािग यहाुँ जािुहोस:् https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx 

● शिद्यािय प्रणािीको सभपादिमा (उशचत भएमा) सहायक प्रशिशििाई अन्िेषण गिुगहोस ्

18  वरु्को उमेर ● तपाईकंो स्कूि शडशस्िक्टमाफग त प्रस्ताि गरिएका समशथगत िोजगािी ि काममा आिारित अध्ययिका अिसिहरूिाई अन्िेषण गिुगहोस्।  

● सामुदाशयक परिितगिका सभमेिि ि कायगिािाहरूमा उपशस्थत हुिुहोस।् पूिक सुिक्षा आभदािी (SSI) का िाशग आिेदि शदिुहोस्। 

http://ssa.gov    

● शचशकत्सा सहायताका िाशग आिेदि शदिुहोस्। https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx 

● पिामिग शििे तथा योजिा बिाउिे सुशििाहरूको शिचाि गिुगहोस्। mdtransitions.org/benefits-counselors/, 

mdbenefitscounseling.org/ 

● शिशत्तय तथा भािी योजिा बिाउिे कायग सुरु गिुगहोस।् 

● अिैसभम पूिा िगरिएको भएमा, सामुदाशयक सेिा (CCS) प्रदायकको सयंोजकिाई छिोट गिुगहोस्।   

● भशिष्यमा योजिा शिकास गिग आफ्िो सामुदाशयक सिेाको संयोजक (CCS) सुँग भेट्िुहोस्।  

● (पुरूष भएमा) चयियोग्य सिेाका िाशग दताग गिुगहोस्। http://www.sss.gov 

● मत हाल्ि दताग गिुगहोस्।  

● बस्िे व्यिस्थाका शिकल्पहरू अन्िेषण गिुगहोस्। (स्ितन्त्र, कोठासाथी, समूहमा बस्िे आशद।) 

● आफ्िो समुदायमा सहायताप्राप्त हाउशजङ अन्िेषण गिुगहोस्। https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites 

19 र्देनख 20 उमेर  

(सम्पार्दि गिुुपूवुको 

वरु्) 

● अशहिेसभम शििागिण गरिएको छैि भिे योग्यता शस्थशतका िाशग शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि (DDA) िाई सभपकग  गिुगहोस।् 

● सभपादि िषगपूिगको फिमा पुिसुगिाि सेिा शिभाग (DORS) मा आिदेि शदिुहोस्। https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 

● पुिसुगिाि सिेा शिभाग (DORS) माफग त करियि मूल्याङ्किको शिचाि गिुगहोस।् 

● सामुदाशयक ियस्क सिेा प्रदायकहरूिाई भट्ेि सुरु गिुगहोस्। https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx  

● स्ियं-शिदेशित सेिाहरूको बािेमा अध्ययि गिग इच्छुक हुिुहुन्छ भिे स्िय-ंशिदशेित सिेाहरूमा जािुहोस्। 

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

● स्ियं-शिदेशित सेिाहरू छिोट गिेि, सहायता ब्रोकि ि आशथगक व्यिस्थापि सिेा छिोट गिुगहोस्। 

● पोस्ट-सेकेण्डिी शिक्षा तथा प्रशिक्षण शिकल्पहरू अन्िेषण गिुगहोस।् 

● आिश्यक पिेमा, यिुा मािशसक स्िास््य स्याहाि अन्िेषण गिुगहोस।् 

20 र्देनख 21 वरु्सम्म  

(अनन्तम वरु्को 

अक्टोबर/ िोभेम्बर) 

● उत्कृष्ट रूपमा तपाईकंा आिश्यकताहरू पूिा गिे शिशभन्ि प्रदायकहरूिाई आिदेि शदिुहोस्। 

● ियस्क प्रदायकको चयिबािे शिणगय शििुहोस।् 

● IEP बैठक सभपादि गिग ियस्क प्रदायकिाई शिमन्त्रणा गिुगहोस्।  

● शिकासात्मक अपाङ्ता प्रिासि (DDA) मा पेि गरिएको सिेा कोष योजिा शिकास गिगका िाशग आफ्िो स्रोतका सिेा सयंोजक ि ियस्क 

प्रदायकसुँग कायग गिुगहोस्।     

● स्ियम् शिदेशित सेिाहरू चयि गदैं हुिुहुन्छ भिे, आफ्िो सहायता ब्रोकिसुँग स्ियम् शिदेशित योजिाबािे िेख्ि सुरु गिुगहोस्।  

● शिकासात्मक अपाङ्ता प्रिासि (DDA) बाट अिुदाि प्राप्त भएको अिस्थामा आकशस्मक योजिाको शिकास तुरून्तै उपिब्ि हुुँदैि। 

● यातायातका शिकल्पहरू (जस्तै: काम ि समुदायको िरिपरि कसिी जािे, आशद।) 

20/21 उमेर  

(अनन्तम वरु्को 

नस्प्रङ) 

● ियस्कको सेिा डेशिभिी प्रणािीमा शिद्यािय प्रणािीबाट अटुट िाशन्जसि शसजगिा गिगका िाशग शिद्याियका िाशन्जसि व्यशि, ियस्क प्रदायक 

ि सामुदाशयक ससंाििहरूका संयोजकसुँग काम गिुगहोस।् 

 

  

https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
http://ssa.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
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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ट्राक्तजिसन समयरेखा - 18 वरु्को उमेरमा गे्रिुएट िने क्तवद्यार्थीहरूका लाक्ति 

उमेर/घटिाक्रम 18 वरु्को उमेरमा गे्रजुएट गिे नवद्यार्थीहरूका लानग ट्रानन्जसि समयरेखाका नक्रयाकलापहरू 

13/14 उमेर  

(नमडल स्कूलको 

पनिल्लो वरु्) 

● क्षमता, सबि पक्ष ि चिुौतीहरूको पशहचाि गिग सुरु गिुगहोस्। 

● असक्षमता बािे ि यसि ेअध्ययि ि जीििका अन्य शक्रयाकिापहरूमा कसिी प्रभाि पाछग भन्िेबािे जान्िुहोस्। 

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp 

● स्ियम्-िकाित सीपहरूको अभ्यास गिुगहोस।् IEP बैठकहरूमा उपशस्थत िा सहभागी हुिुहोस्। www.marylandlearninglinks.org 

● िाशषगक पािगमि मूल्याङ्किहरू (जस्तै, करियि रुशचको आशिष्काि, शिद्याथीको अन्तिागताग) मा सहभागी हुि सुरु गिुगहोस।् 

https://transitionta.org/toolkitassessment  

● करिय रुशचहरू ि पोस्ट-सेकेण्डिी िक्ष्यहरू पशहचाि गिग सुरु गिुगहोस्।  

● शिद्यािय शडशस्िक्टमा कसिी िाशन्जसि सहायता उपिब्ि गिाइन्छ भिी शसक्िुहोस्। पािगमि कमगचािीको पशहचाि गिुगहोस्।  

● िाशषगक IEP बैठकमा प्रािशभभक पािगमि योजिा शिकास गिुगहोस्। पािगमि योजिािे 14 िषग उमेि पुगेको शिद्याथीको िाशग IEP िषग शिकास 

गिेको छ ि यसिाई िाशषगक रूपमा अद्यािशिक गरिन्छ। http://www.mdtransitions.org/ 

● शडप्िोमा पूिा गिगका िाशग 5 िषगको योजिाबािे शिचाि गिुगहोस्। 

● िागूयोग्य भएमा शिकासात्मक अपाङ्ता प्रिासि (DDA) मा आिदेि शदिुहोस्। 

https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx   

● हाइ स्कूिमा िामांकि गिुगहुन्छ भिे, पुिस्थागपिा सिेा शिभाग (DORS) माफग त पूिग िामाकंि िाशन्जसि सेिाहरू (शप्र-ETS) अिुसन्िाि 

गिुगहोस्। 

● DDA ि DORS मा िशैक्षक जािकािी सािा गिग शिद्याियिाई अिुमशत शदिुहोस्। 

● पािगमि योजिा बिाउिे गहृ फाइि शसजगिा गिुगहोस्। 

फे्रसम्याि वरु् 

 (गे्रड 9) 

● अध्ययि (कशभप्िटि प्रोग्राम) को हाई स्कूि कोसग चयि गिग मागगदिगि पिामिगदातासुँग भट्ेिुहोस्। 

http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2

017.pdf  

● आिश्यक कक्षाकोठाका प्रबन्िहरूमा परिशचत हुिुहोस्। 

● सामाशजक तथा सहायता िेटिकग हरू शसजगिा गिुगहोस्। 

● मागगदिगि पिामिगदातासुँग ग्रजेुएसि आिश्यकताहरू समीक्षा गिुगहोस।्  

सोफोमोर वरु्  

((गे्रड 10) 

● करियि रुशचहरू अिुसन्िाि गिुगहोस्। व्यिसायहरूमा जािुहोस्। काम गदैं शसक्िे व्यिस्था शमिाउिुहोस्। 

● मोटि सिािी सािि प्रिासिबाट मेरिल्याण्ड िाज्यको परिचयपत्र प्राप्त गिुगहोस्। http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-

card.htm   

● किेि परिषदक्ा आिासहरूको िाशग आिेदि शदि शिद्यािय टोिीसुँग भट्ेिुहोस।् https://www.collegeboard.org/students-with-

disabilities/request-accommodations 

● PSAT शििुहोस्।  

● मागगदिगि पिामिगदातासुँग ग्रजेुएसि आिश्यकताहरू समीक्षा गिुगहोस।्   

● यातायातका शिकल्पहरू अन्िेषण गिुगहोस्। यात्रको प्रशिक्षण बािे शिचाि गिुगहोस्। आफ्िो समुदायमा यात्रा गिग सािगजशिक यातायात प्रयोग 

गिुगहोस्। 

● गशतिीिता/पािािाशन्जट सिेाहरूको िाशग गशतिीिता आिदेि पेि गिुगहोस्। http://mta.maryland.gov/mobility  

● सिािी चािकको इजाजतपत्र प्राप्त गिे शिचाि गिुगहोस्। http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  

http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf 

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
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
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
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
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उमेर/घटिाक्रम 18 वरु्को उमेरमा गे्रजुएट गिे नवद्यार्थीहरूका लानग ट्रानन्जसि समयरेखाका नक्रयाकलापहरू 

जुनियर वरु् (गे्रड 11) ● व्यािसाशयक पुिसुगिाि सेिाहरूका िाशग सभपादि िषगपूिगको फिमा पुिसुगिाि सिेा शिभाग (DORS) मा आिेदि शदिुहोस्। 

http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 

● पुिसुगिाि सिेा शिभागमाफग त करियि मूल्याङ्किको शिचाि गिुगहोस्। 

● किेि परिषदक्ा आिासहरूको िाशग आिेदि शदि शिद्यािय टोिीसुँग भट्ेिुहोस।् https://www.collegeboard.org/students-with-

disabilities/request-accommodations 

● PSAT शििुहोस्।  

● सिािी चािकको इजाजतपत्र प्राप्त गिे शिचाि गिुगहोस्। http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  

http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf   

● आंशिक समय/समि कमगचािीको बािेमा शिचाि गिुगहोस्।  

● किेज, व्यापारिक शिद्यािय, ताशिम कायगक्रम, शमशिटिी तथा िोजगाि अिसिहरूको अिुसन्िाि गिुगहोस।् मागगदिगि पिामिगदाता ि/िा 

िाशन्जसि व्यशिसुँग छिफि गिुगहोस्।  

● पोस्ट-सेकेण्डिी िक्ष्यहरू पुि: भिुगहोस्। 

● किेज, व्यापारिक शिद्याियहरू ि/िा पोस्ट-सेकेण्डिी ताशिम कायगक्रमहरू हिुेगहोस्।  

● शमशिटिी शिकल्पहरू अन्िेषण गिुगहुन्छ भिे, शमशिटिी भतीकतागसुँग भेट्िुहोस् ि ASVAB शििुहोस।्  

military.com/join-armed-forces/asvab 

● ग्रेजुएििमा कमगचािी प्रिेि गिुगहुन्छ भिे, कायग अिसिहरू अिुसन्िाि गिुगहोस।् आफ्िा कभपिीहरूमा खलु्िे िोजगािहरूको बािेमा परििाि तथा 

साथीहरूसुँग उपशस्थत हुिुहोस्। 

● सामुदाशयक किेज ि 4 िषगको शिश्वशिद्याियका कायगक्रमहरूको बीचमा शभन्िताहरूिाई अन्िेषण गिुगहोस्। 

● पोस्ट-सेकेण्डिी कायगक्रमहरूका िाशग आंशिक-समय ि पूणगकािीि समयको शिचाि गिुगहोस्।  

● पोस्ट-सेकेण्डिी कायगक्रमहरूका िाशग संिीय तथा िाज्यका शित्तीय सहायता ि छात्रिशृत्तहरू अिुसन्िाि गिग सुरु गिुगहोस्।  

● किेजको िाशन्जसि कायगक्रमहरूमा हाइ स्कूिमा अन्िेषण गिुगहोस्/सहभागी हुिुहोस्। 

● मागगदिगि पिामिगदातासुँग ग्रजेुएसि आिश्यकताहरू समीक्षा गिुगहोस।् 

नसनियर वरु् (गे्रड 12) ● SAT ि/िा ACT मा जाि तयाि हुिुहोस ्

http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat 

http://www.actstudent.org/ 

https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations 

● सामुदाशयक किेजमा िामांकि गिुगहुन्छ भिे, अकुप्िेसि ल्याउि तयाि हुिुहोस्।  सुिािात्मक (''किेजको-तयािी'') शिद्याथीको रूपमा िशगगकृत 

गरिन्छ भिे, शप्र-किजे शिदेििका िाशग िैशक्षक सिेाहरूमा पहुुँच गिुगहोस।् http://accuplacer.collegeboard.org/students  

● शमशिटिीमा किेज िा पोस्ट-सेकेण्डिी कायगक्रमहरूमा आिदेि शदिुहोस्।  

● पोस्ट सेकेण्डिी शिद्याियहरूमा आिदेि शदिुहुन्छ भिे, असक्षमता सहायता केन्ििाई सभपकग  गिुगहोस्। 

● यशद कमगचािी  प्रिेि गिुगहुन्छ भिे, आिदेिहरू पेि गिग सुरु गिुगहोस्।  

● छात्रिशृत्त ि अिुदािहरूमा आिेदि शदिुहोस्। 

● पोस्ट-सेकेण्डिी कायगक्रम िा िोजगाि अिसिहरूका िाशग अिुदाि शदिेबािे छिफि गिग DORS पिामिगदातासुँग भेट्िुहोस।् 

● िागूयोग्य भएमा 18 िषगको उमेिमा पूिक सिुक्षा आभदािी (SSI) का िाशग आिदेि शदिुहोस्। http://ssa.gov    

● SSI ि SSDI प्राप्त गरििहकेा व्यशिहरू सामुदाशयक किेजको ट्यसुि िेभिका िाशग आिेदि शदि योग्य हुन्छि्। 

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

● जिििी 1 देशख माचग 1 को बीचमा संिीय तथा िाज्यको शित्तीय सहायताका िाशग आिेदि शदिुहोस्। https://fafsa.ed.gov/  

● आिश्यक पिेमा, यिुा मािशसक स्िास््य स्याहाि अन्िेषण गिुगहोस।्  

http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
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
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://fafsa.ed.gov/
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उमेर/घटिाक्रम 18 वरु्को उमेरमा गे्रजुएट गिे नवद्यार्थीहरूका लानग ट्रानन्जसि समयरेखाका नक्रयाकलापहरू 

● शिद्यािय प्रणािीको सभपादिमा (उशचत भएमा) सहायक प्रशिशिका शिकल्पहरू अन्िेषण गिुगहोस्। 

● योग्य भएमा शचशकत्सा सहायताका िाशग आिेदि शदिुहोस्। 

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

● 18 िषगको उमेिमा (पुरूष भएमा) चयियोग्य सेिाका िाशग दताग गिुगहोस्। http://www.sss.gov 

● 18 िषगको उमेिमा मत हाल्ि दताग गिुगहोस्। 

● ियस्कको स्िास््य स्याहाि प्रणािीमा पेशडयाशिक  स्िास््य स्याहाििाई परिितगि गिुगहोस।् 

● किेजमा स्िीकायगता भएपशछ, अपाङ्गता सहायता सेिाहरूमा पहुुँच गिुगहोस्। 

  

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://www.sss.gov/
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पररनिष्ट B 

पोस्ट सेकेण्डरी क्तिक्षा सम्बजधी प्रबजधहरू बारम्बार सोक्तधएका प्रश्नहरू (FAQ) 

2004 को अििताहरू भएका व्यशिहरूको ऐि (IDEA) मा IEP हुिे असक्षमता भएका शिद्याथीहरू आिश्यकता पछग। यद्यशप, IDEA किेज, व्यापारिक शिद्यािय िा 

शिश्वशिद्याियहरूमा िागू हुुँदैि। यी शिद्याियहरूिाई अििता भएका अमेरिकीहरू ऐि (ADA) ि व्यािसाशयक पुिसुगिाि सिेाहरूको खण्ड 504 सशहत अन्य संिीय 

कािूिहरूको सटेद्वािा शियशन्त्रत गरिएका छि्। 

❖ पोस्ट सेकेण्डरीमा प्रबन्धहरूलाई पहुिँच गिे 

के मैले व्यनिकृत निक्षा कायुक्रम (IEP) जारी राख्िपुिेि?  

हो। किेज सेशटङमा कुिै IEP छैिि्। किेजका शजभमेिािीहरू, व्यापारिक शिद्यािय ि शिश्वशिद्याियहरू उल्िेखिीय रूपमा ती हाई स्कूिहरूबाट शभन्ि छि्। अको 

उल्िेखिीय शभन्िता भिेको पोस्ट सेकेण्डिी शिद्याियहरूि ेआमाबुिासुँग िभई जिाि ियस्कसुँग मात्र काम गिेछि् भन्िु हो। जिाि ियस्कका किेजको शिद्याथीको रूपमा 

िेिै ठूिो शजभमेिािीहरू हुिेछि्। यी कािूिहरूिे यसिाई सिेाहरूको अिुिोि गिग ि असक्षमताका उशचत कागजात उपिब्ि गिाउिका िाशग जिाि ियस्कको शजभमिेािी 

बिाउुँछ। जिाि ियस्किे प्रशक्रयािाई आिभभ गिुगपछग ि उशचत प्रबन्िहरूको अिुिोि गिग सशक्रयताका साथ संिग्ि हुिुपछग। 

के मैले हाइ स्कूलमा प्राप्त गरे अिसुारका समाि प्रबन्धहरू प्राप्त गिेिु?  

आिश्यक रूपमा हुुँदैि। IEP पोस्ट सेकेण्डिी स्कूिमा गरिदैि। पोस्टसेकेण्डिी स्कूििे जािकािी जभमा गिेि कागजात समीक्षा गिेपशछ शिद्याथीिे कस्तो आिासहरू प्राप्त 

गिुगहुिेछ भिी शििागिण गिेछ। 

❖ पोस्टसेकेण्डरी स्कूल्समा असक्षमता सेवाहरूमानर्थ पहुिँच गिे 

म सेवाहरूको लानग कहािँ जािे?  

प्रत्येक पोस्टसेकेण्डिी स्कूिमा असक्षमता भएका शिद्याथीहरूिाफ सहायता गिे व्यशिहरू छि्। यी व्यशिहरू असक्षमता सहायता सिेाहरूको कायागिय (DSS) मा छि्। 

िैशक्षक आिासहरू ि/िा अन्य सेिाहरू प्राप्त गिगको िाशग, युिा ियस्क पशहि ेDSS कायागियमा स्ियं-परिशचत हुिुपछग। आिश्यक भएका सहायताहरू बािे पोस्टसेकेण्डिी 

स्कूिमा कुिाकािी गिे उत्तिदाशयत्ि यिुा ियस्कको हो। 

मैले सेवाहरूको लानग अिुरोध कनहले गिुुपिु? 

युिा ियस्किे कुिै पशि समयमा पोस्टसेकेण्डिी स्कूल्सबाट आिासहरू अिुिोि गिुगभएता पशि, उहाुँिाई DSS कायागियमा सक्दो शछटो ि सेमेस्टि सुरु हुिे एक 

मशहिाअशिभन्दा शढिाई िहुिेगिी अपोइन्टमने्ट बिाउि शसफारिस गरिन्छ। सेिाहरू ि आिासहरूको व्यिस्था शमिाउि समय िाग्छ। केही िैशक्षक समायोजिहरू अन्यभन्दा 

उपिब्ि गिाउि िेिै समय िाग्ि सक्छ। आिासहरू पूिग शक्रयाकिापहरू अिुसाि कशहल्य ैपशि गिाइन्ि। िैशक्षक कशठिाइहरू उत्पन्ि िभएसभम कशहल्यै पशि प्रतीक्षा 

िगिुगहोस्। 

मलाई के-कस्ता कागजात उपलब्ध गराउि आवश्यक हुन्ि? 

शिद्याियहरूिे कागजातको िाशग उशचत मािकहरू सेट गछगि्। केही शिद्याियहरूिाई अन्यभन्दा थप कागजात आिश्यक हुन्छ सक्छ ति सबै शिद्याियहरूिाई उशचत योग्य 

पेिाििद्वािा तयाि गरिएका कागजात उपिब्ि गिाउि युिा ियस्क आिश्यक हुिेछि्। आिश्यक कागजात प्राप्त गिे कायगसुँग सभबशन्ित कुिै पशि िुल्कको िाशग युिा 

ियस्क उत्तिदायी हुिुहुिेछ। कागजातहरूको महत्त्िपूणग तत्िहरूमा शिभि समािेि हुन्छि्:  

● असक्षमता पशहचाि खिुाउिे शिदाि कथि।  

● शिदाि कायग पद्धशतको शिििणमा िैशक्षक ि आिासीय सेशटङहरू दिुैमा सभबद्ध भए अिुसाि ितगमाि प्रकायागत्मक सीशमतताहरू, असक्षमताको अपेशक्षत 

प्रगशत िा शस्थिता ि ितगमाि ि शिगतका आिास, सिेा ि/िा औषशिहरू प्रयोग गरिन्छ।  

● आिास, सहयोगी यन्त्र, सहायक सेिा, क्षशतपूिक िणिीशत ि/िा समपाश्वग सहायता सिेाहरूको िाशग शसफारिसहरू।   
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❖ पोस्टसेकेण्डरी नवद्यालयहरूमा आवासहरू प्राप्त गिे 

के-कस्ता आवासहरू उपलब्ध गराइन्ि?  

आिासहरू असक्षमता भएका योग्य यिुा ियस्कहरूिाई बिाबि पहुुँच सशुिशित गिग आिश्यक हुिे िैशक्षक आिश्यकताहरूका परिमाजगिहरू हुि्। उशचत आिासहरूमा शिभि 

समािेि हुि सक्छ: 

● पिीक्षणहरुमा शिस्तारित समय 

● िैकशल्पक ढाुँचामा पुस्तकहरू 

● सांकेशतक भाषाका दोभाषेहरू 

● शस्क्रि रिडिहरू 

● आिाज पशहचाि 

● अन्य सहायक प्रशिशि 

 

DSS कायागियिे उशचत आिासहरू सटे गिे युिा ियस्कसुँग काम गिेछ। यसिे पाठ्यक्रमका आिािभतू परिितगि शसजगिा गछग भिे आिास उपिब्ि गिाउि सशकुँ दैि। 

आिश्यक भएको पाठ्यक्रम अध्ययि त्याग गिे कायग अिुमशत शदइएको छैि। अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूिाई ग्रेजुएट गिगको िाशग अध्ययिको कायगक्रमका 

आिश्यकताहरू पूिा गिग आिश्यक हुन्छ।  
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पररनिष्ट C 

क्तविेर् िनसङ््याहरू 

अन्य पािगमि-सभबशन्ित समथगि ि सिेाहरू छि् जसिे असक्षमता भएका व्यशिहरूका शििेष जिसङ्ख्यािाई उिीहरूिे िोजगाि, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा ि समुदाय 

शक्रयाकिापहरू पहुुँच गिे अिुसाि आिश्यक हुि सक्छ। तीमध्ये केही ति छिफि गरिएका छि्। शििेष जिसङ्ख्याहरू (उदाहिण, अशटज्म, सुन्ि कशठिाइ हुिे व्यशि, 

दृशष्टशिहीि/कम दृशष्ट भएका व्यशि) बािे थप जािकािीको िाशग  मेरिल्याण्ड पािगमि िेबसाइटमा जािुहोस्: Https://mdtransitions.org/  परििाि शििेष सहायताहरू बािे थप 

जािकािीको िाशग मरेिल्याण्ड िेबसाइटको अशभभािकहरूको स्थाि https://www.ppmd.org/ मा िा तपाईकंो स्थािीय शिद्यािय प्रणािीको अशभभािक स्रोत केन्िमा 

जािुहोस्।  

स्वलीिता 

स्ििीिता स्पेक्िम शिकाि (ASD) िाई व्यिहािहरूको शिशित सेट अिुसाि परिभाशषत गरिन्छ ि यो व्यशिहरूिाई शभन्ि रूपमा प्रभाि पािे ि शडग्रीहरू िटाउिे िा बढाउिे "स्पेक्िम 

अिस्था" हो। यी शििेषताहरू सामान्यतया तीि िषगको उमेिअशि स्पष्ट हुन्छि् ि प्रशतकूि रूपमा िैशक्षक प्रदिगििाई प्रभाि पाछगि्। शिकाि भएका बािबाशिकाहरू अशत उच्च-

प्रकायग (स्ििीिता िभएको बािबाशिकाहरूबाट शिकट अशििािी) देशख गहि रूपमा शबिामी हुन्छि्। स्ििीितासुँग सभबशन्ित केही व्यिहािहरूमा भाषा अध्ययिमा शढिाइ; 

आुँखाको सभपकग मा समस्या िा कुिाकािीमा होशल्डङ; कायगकािी कायगपद्धशतमा कशठिाइ जुि तकग पूणग ि योजिा बिाउिेसुँग सभबशन्ित छ; तीव्र रूशचहरू; कमजोि मोटि सीपहरू ि 

ज्ञािेन्िीय संिदेििीिताहरू समािेि छि्। फेरि, स्पेक्ि भएका व्यशिमा यस्ता िेिै व्यिहािहरू िा केही िा यस बाहके अन्य िेिै पाििा हुि सक्छ। सबै व्यिहाि ि शतिीहरूका 

गभभीिताको शिशे्लषणको आिािमा स्ििीिता स्पेक्िम शडसअडगिको शिदाि िागू हुि सक्छ। 

उपिब्ि स्रोतहरू बािे थप जािकािीको िाशग ि जान्िको िाशग शिभिमा जािुहोस्: http://www.pathfindersforautism.org/ िा https://www.autismspeaks.org/। 

काि िसुन्िे वा काि कम सुन्िे व्यनि 

● सुन्िमा कशठिाइ हुिे व्यशि: असक्षमता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि (IDEA) का बशहिोपिको आशिकािीक परिभाषा भिेको "अशत गभभीि हुिे सुिुिाइ असन्तुिि 

जसमा बच्चा प्रििगिसुँग िा यसबाहके सुन्िमा भाशषक जािकािी प्रशक्रया गिगमा कमी भएका हुन्छ। "प्रििगिसुँग िा यसबाहके" िाक्यािं महत्त्िपूणग छ जसमा यसि े

सुिाइ उपकिणिे पयागप्त आिास उपिब्ि गिाउिेछैि जसकािण शिद्याथी कक्षाकोठामा सफि हुि सक्छि्। 

● सुन्िमा कशठिाई हुिे: सुन्िमा कशठिाई हुिेको रूपमा पशहचाि गरिएका शिद्याथीहरूिाई हिुका दशेख शिपुण दायिामा केही शडग्री श्रिण िशि गुमेको हुन्छ। सुन्िमा 

कशठिाई हुिे ती व्यशिहरूिाई सुिाई सहायताहरू िा अन्य सहयोगी सुन्िे यन्त्रहरूको प्रयोगबाट िाभ हुिसक्छ। शतिीहरू प्राथशमक रूपमा अरूसुँग कुिा गदाग अंग्रेजी 

बोिीचािीमा शिभगि िहन्छि्। 

थप जािकािी ि उपिब्ि संसाििहरू बािे जान्िका िाशग www.nationaldeafcenter.org मा जािुहोस्। 

दृनष्टनवहीि/कम र्देख्िे  

● IDEA अिुसाि, दृशष्टशबहीिता भिेको सुिािशबिा पशि बच्चाको िैशक्षक प्रदिगििाई प्रशतकूि रूपमा प्रभाि पािे दृशष्ट हो। यस िब्दिे दिुै आंशिक दृशष्ट ि 

अन्िोपििाई समािेि गदगछ। आंशिक दृशष्टिाई न्यूि दृशष्टको रूपमा सन्दभग शिि सशकन्छ (सुिािात्मक िेन्सहरू शबिा पशि सामान्य पठि दिूीमा पढ्ि िसक्िे)। 

दृशष्टशिहीििे कािूिी रूपमा दृशष्टशिहीि हुिे (िाम्रो आुँखामा 20/200 दृशष्टभन्दा कम), दृशष्टको सीशमत क्षेत्र िा पूिा दृशष्टशिहीि (केही िदखे्िे) िाई सन्दभग गछग। 

● दृशष्टशबहीिता भएका शिद्याथीहरूका देख्ि सक्िे साथीहरूिे अिुकूशित तरिकामा गिे भएतापशि उिीहरूको देख्ि सक्िे साथीहरू जस्तै एउटै शिषय ि िैशक्षक सीपहरू 

शसक्ि आिश्यक हुन्छ। उिीहरूि ेसीपहरूको शिस्तारित सेटिाई पशि अध्ययि गिुगपछग जिु स्पष्ट रूपमा दृशष्टसुँग सभबशन्ित छि्। 

  

https://mdtransitions.org/
https://www.ppmd.org/
http://www.pathfindersforautism.org/
https://www.autismspeaks.org/
http://www.nationaldeafcenter.org/
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उपिब्ि स्रोतहरू बािे थप जािकािीको िाशग ि जान्िको िाशग शिभिमा जािुहोस्: 

पुिसुगिाि सिेा शिभाग  

दृशष्टशिहीि िा गभभीि दृश्यात्मक रूपमा असक्षम भएका व्यशिहरूका िाशग पुिसुगिाि सेिा तथा ससंाििहरूको शिदशेिका 

http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf 

 

The Maryland School for the Blind (  दृशष्टशिहीिहरूका िाशग मेरिल्याण्ड शिद्यािय ) 

3501 Taylor Avenue 

Baltimore, MD 21236 

(401) 444-5000 द्वािा सभपकग  गिुगहोस ्

https://www.marylandschoolfortheblind.org/ 

 

American Association of the Deaf-Blind ( काि िसुन्िे-दृशष्टशिहीिको अमेरिकि एसोशसएिि ) 

8630 Fenton Street, Suite 121 

Silver Spring, MD 20910-3803 

(301) 495-4403 द्वािा सभपकग  गिुगहोस ्

TDD/TTY टेशिफोि: (304) 495-4402 द्वािा सभपकग  गिुगहोस ्

इमेि: AADB-Info@aadb.org 

http://www.aadb.org/ 

 

Columbia Lighthouse for the Blind     ) दृशष्टशिहीिहरूका िाशग कोिशभबया िाइटहाउस ) 

8720 Georgia Avenue Suite 210 

Silver Spring, MD 20910 

301-589-0894 

http://www.clb.org/  

 

िेत्रहीिहरूको िाशष्िय माहासङ्ि (National Federation of the Blind ) 
200 East Wells Street 

Jernigan Place मा 

Baltimore, MD 21230 

(410)-659-9314 

फ्याक्स: (410)-685-5653 

https://nfb.org/  

 

  

https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
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/
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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पररनिष्ट D 

िब्र्दावली र सांक्तक्षप्त रूप  

ADA - अपाङ्गता भएका अमेरिकीहरूको ऐि- अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको िागरिक अशिकाि ऐि 

ASD - स्ििीिता स्पेक्िम असन्तुििहरू 

ASVAB - सिस्त्र सिेा व्यािसाशयक योग्यता ब्यािी  

AT - सहायक प्रशिशि--न्यूि- िा उच्च-प्रशिशिका यन्त्रहरू (शस्िचहरू िा कभप्युटिको सफ्टिेयि) माशिसिाई कुिाकािी गिग िा कायगहरू पूिा गिग मद्दत गिग  

BHA - व्यिहािात्मक स्िास््य प्रिासि 

CCS - सामुदाशयक सिेाहरूको संयोजक 

CIL - स्ितन्त्र जीिियापिका केन्िहरू 

अपाङ्गता भएका ि िभएका माशिस काम गिे, बस्िे ि आफ्िो खािी समय शबताउिे ि शिशित सशेटङमा सबै व्यशिहरू असक्षम भएको शिभाशजत सेशटङ भएको समुदायमा उपिब्ि 

गिाइएका समुदाय आिारित सिेाहरू 

प्रशतस्पिागत्मक िोजगािी - थप समथगि आिश्यक िहुिे समुदायशभत्र भएका व्यािसाशयक सेशटङहरूमा फेिा पिेको िोजगािी 

CRP - समुदाय पुिस्थागपिा सािेदाि (असक्षमता भएका व्यशिहरू, योग्य शििागिण गरिएमा शिद्याियबाट शिस्केपशछ उिीहरूिाई सेिा ि समथगिहरू उपिब्ि गिाउि सक्िे 

ियस्कका प्रणािीहरूका शबके्रताहरू।) 

DDA - शिकासात्मक असक्षमता प्रिासि 

DORS - पुिस्थागपिा सिेा शिभाग 

DLLR - श्रम, इजाजतपत्र ि शियमि शिभाग 

DSS - सामाशजक सेिा शिभाग 

योग्य - शििेष आिश्यकताहरू पूिा गिेि सिेाहरूका िाशग योग्य हुिुपछग 

अशिकाि - सिेाहरू ग्यािेण्टी गरिएका छि् 

अशभभािकत्ि - तेस्रो पक्षिाई शिशिष्ट सजं्ञािात्मक असक्षमता भएको ियस्कको िाशग शिणगय शििे अशिकाि शदिे अदाितको कायगिाही (उदाहिण, अशभभाििाई आफ्िो 

बच्चाका शित्तहरूमा शिणगय शिि ेअशिकाि शदइन्छ।) 

IDEA - अपाङ्गता भएका व्यशिहरूको शिक्षा ऐि - शििेष शिक्षा शियन्त्रण गिे संिीय शियमिहरू 

IEP - व्यशिगत शिक्षा कायगक्रम 

रूशच पत्ता िगाउिे - व्यशिहरूिाई मिपिे कुिाहरू ि उिीहरूिाई सहभागी हुि मिपिे शक्रयाकिापहरूको आिािमा उिीहरूिाई शमल्ि सक्िे जाशगिहरू पशहचाि गिग मद्दत गिे 

मौशखक, शिशखत िा कभप्युटिका अभ्यासहरू  

IPE - िोजगािीको िाशग व्यशिकृत योजिा 

MA - शचशकत्सा सहायता 
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MTA - मेरिल्याण्ड िाशन्जट प्रिासि  

Pre-ETS - कायगबि ििप्रितगि ि अिसि ऐि अन्तगगत पूिग- िोजगािी िाशन्जसि सेिाहरू (WIOA) 

स्ियं िकाित - आफ्िो िाशग आिश्यक सिेाहरू प्राप्त गिे प्रशक्रया  

स्ियं-शििागिण - व्यशिका प्राथशमकताहरू, रूशच, क्षमता ि इच्छाहरू शक्रयाकिापहरूको योजिा बिाउिे ि कायागन्ियि गिे कायग भएको प्रशक्रया 

SGA - पयागप्त िाभदायक शक्रयाकिाप 

SSA - सामाशजक सुिक्षा प्रिासि 

SSDI - सामाशजक सुिक्षा असक्षमता बीमा 

SSI - पूिक सिुक्षा आभदािी 

VR - व्यािसाशयक पुििागस 

WIOA - कायगबि ििप्रितगि ि अिसि ऐि 
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पररनिष्ट E 

पारिमन प्रक्तक्रया: एिेजसी क्तलङ्केि 

अपाङ्गता भएका शिद्याथीहरूिाई िोजगािी, पोस्टसेकेण्डिी शिक्षा, प्रशिक्षण ि स्ितन्त्र जीिियापिमा (उपयुि हुुँदा) आफ्िा पोस्टसेकेण्डिीका िक्ष्यहरू प्राप्त गिग ियस्कका 

सेिाहरू आिश्यक पिग सक्छि्। परिणाम स्िरूप, शिद्याथी तथा परििािहरूिे शिद्यािय छोड्िुअशि सही सभबन्िहरू बिाउिुपछग जसकािण सेिामा कुिै खािी ठाउुँहरू हुुँदैि। 

तपाईकंो अिुमशत शिएि, शिद्यािय प्रशतशिशििे उशचत शिकायहरूमा शिद्याथीिाई शिङ्क गिे क्रममा सहायता गिुगहुिेछ। शिद्याथी योग्य हुिुहुन्छ िा हुिुहुन्ि भिी शििागिण गरिएको छ 

भिे आिश्यक सिेाहरू प्राप्त गरिएको छ भिी सुशिशित गिगका िाशग आिदेि प्रशक्रया पूिा गिुग भिेको शिद्याथी तथा परििािको शजभमेिािी हो।  

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूका िाशग सेकेण्डिी िाशन्जसि योजिा शिदेशिकािे सभभाशित ियस्क सिेाहरूमा जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ। शिदेशिकािे एजेन्सीको योग्यता मापदण्ड 

ि शििेष शिङ्केज प्रशक्रया सभबन्िी जािकािी समाििे गदगछ। तपाईिं ेियस्क सेिाहरूमा परिितगि प्रशक्रया ि शिङ्केज सुरु गिेको हुिािे यो जािकािीिे तपाई ंि तपाईकंो 

बच्चािाई सहायता गिेछ  

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूका िाशग सेकेण्डिी िाशन्जसि योजिा शिदेशिकाको समीक्षा गिुग भिेको उशचत शिकायको शिङ्केज प्रशक्रयामा गरििे पशहिो चिण हो। शिदेशिकािे 

सहायताका िाशग सही शिकाय चयि गिग आिश्यक पिे जािकािी उपिब्ि गिाउुँछ। तपाईकंो शिद्याथीको कमगचािीिे आिदेि प्रशक्रयाको सभबन्िमा स्थािीय सभपकग  जािकािी 

उपिब्ि गिाउि सक्छ।  

अपाङ्गता भएका व्यशिहरूका िाशग सेकेण्डिी िाशन्जसि योजिा शिदेशिकाको प्राशप्तिे ियस्क सिेाहरूका शिकायहरूमा प्रािशभभक शिङ्केजको रूपमा सिेा पुर् याउुँछ। यो 

शिदेशिकाको शितिण भिेको परिितगि योजिा प्रशक्रयाको भाग हो ि यो फािाममा तपाईकंो हस्ताक्षििे तपाईकंो शिदेशिका प्राशप्तिाई प्रमाशणत गिेछ।  

शिद्याथीको िाम:       

शमशत:       

स्थािीय शिद्यािय प्रणािी:       

शिद्याथीको हस्ताक्षि:        

अशभभािकको हस्ताक्षि:        
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मेररल्याण्डमा सेकेण्डरी ट्रानन्जसि योजिा बारे र्थप जािकारीका लानग: 

मेररल्याण्ड राज्यको सेकेण्डरी ट्रानन्जसि टोलीलाई सम्पकु गिुुहोस–् 

Maryland State Department of Education ( मरेिल्याण्ड िाज्यको शिक्षा शिभाग ) 

Division of Early Intervention and Special Education Services (प्रािशभभक हस्तक्षेप तथा शििेष शिक्षा सेिा शिभाग ) 

200 West Baltimore Street 

Baltimore, Maryland 21201 

410-767-0244 फोि 

410333-8165 फ्याक्स 

 

 

 

http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
http://marylandpublicschools.org/programs/Pages/Special-Education/index.aspx
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