Nepali
IEP प्रक्रियाको बारे मा सामान्य प्रश्नहरू
यो कागजात Metro Nashville Public Schools र Exceptional Education Family Advisory Council.को Exceptional Education
Department द्वारा सह लेखक गररएको छ | कुनै प्रश्नहरु भएमा EE Dept लाई EEQUESTIONS@mnps.org मा पठाउनहु ोस् |

IEP एक वा बढी अपाांगता भएको क्रवद्यार्थीको लाक्रग क्रलक्रखत कागजात हो जनु कम्तीमा पक्रन वाक्रषिक रुपमा IEP क्रिम द्वारा क्रवकास, समीक्षा र सांशोक्रित
गररएको छ । फे डरल र स्िेि काननु र क्रनयमहरू प्रत्येक क्रवद्यार्थीको IEP मा दस्तावेज हुनपै ने जानकारी क्रनक्रदष्टि गदिछ र स्कूल वषिको सरुु वातमा IEP हुन
आवश्यक गराउछ । यो कागजातले अक्रभभावकहरूलाई उनीहरूको अक्रिकार जान्नको लाक्रग सशक्रिकरण गनि IEP प्रक्रियामा गररएको सबै भन्दा सािारण
गक्रततहरुलाई सम्बोिन गदिछ |
1. मैले IEP क्रमक्रिांगको लाक्रग अनरु ोि गनि कक्रहले गनि सक्छु?
 अक्रभभावक वा कुनै पक्रन IEP क्रिमको सदस्यले कुनै पक्रन समयमा IEP बैठक अनरु ोि गनि सक्छ |
2. के बैठक क्रनक्रित क्रदन वा समयमा हुनपु छि ?
 समय र स्र्थान सहमक्रतको रुपमा सेि अप गनिु पछि । अक्रभभावकलाई क्रदन / समय क्रवकतपहरू प्रस्ताव गररनेछ र अक्रभभावकलाई क्रमतने समय
अनसु ार एक भन्दा बढी क्रवतकपहरु प्रदान गररनेछ । दश क्रदनको नोक्रिसको आवश्यक हुन्छ |
3. IEP मिम िंगिा को उपक्रस्र्थत हुनपु दिछ?
 IEP म िका सदस्यहरू मिशेष मशक्षा मशक्षक/मशमक्षका, सािान्य मशक्षा मशक्षक/मशमक्षका, एक स्कूल व्यिस्थापक, अमििािक र यमद
उपयक्त
ु िएिा १४ िषष िएको मिद्याथी सिािेश हुनैपर्ष |
 यक्रद जााँचको पररणाम र / वा सम्बक्रन्ित सेवा प्रदायक (SLP, OT, PT,दृक्रष्ट, सनु वाई आक्रद) द्वारा आवश्यक गररएको छ र यक्रद क्रवद्यार्थीले
उनीहरुको सेवा प्राप्त गरे को छ भने क्रिममा मनोवैज्ञाक्रनक पक्रन समावेश हुन सक्छ ।
4. मेरो बच्चाको IEP मिम िंगिा ि सगिं को ल्याउन सक्र्ु?
 अक्रभभावकहरुले आफ्नो बच्चाको IEP मिम िंगिा उपमस्थत हुन चाहानहु ुने कसैलाई पमन ल्याउन िा मनिन्रणा गनष सक्र्न् |
 क्रमक्रिांगको समयमा अक्रभभावकको सार्थ आउने व्यक्रिको बारे मा र्थाहा क्रदनु पने अक्रभभावकको क्रजम्मेवारी हो ।
5. IEP मिम िंगको लामग कमत सिय आिमिं त गनपषु र्ष िा मिलाउनु पदिछ?
 एक अनदु श
े ात्मक उपयि
ु IEP को मिकास गनषको लागी चामहने सिय मिद्याथीको अमदमतय आिश्यकताहरुिा िर पर्ष र IEP को
मिकासिा अमििािकलाई अथषपणू ष सहिामगता प्रदान गनपषु र्ष ।
 क्रमक्रिांगको सरुु वातमा, ोलीहरूले मिम िंग कमत सिय लाग्न सक्र् िन्ने बारे िा समू चत गनषु पर्ष र स्कूलहरुिा सबै मिद्याथीहरूले उनीहरूको
मनदेशन, सिथषन र सेिाहरू प्राप्त गदैर्न् िनेर समु नमित गनषु पर्ष । यमद कुनै पमन म िको सदस्यलाई थप सियको आिश्यक पर्ष िने, क्रमक्रिांग
अको समयमा मार्थीको नम्बर २ को प्राविान अनसु ार पनु स्र्थािक्रपत गररनेछ ।
6. के मलाई IEP मिम िंग अमि ड्राफ् प्रमतमलमप प्रदान गनपषु दषर्?
 सविश्रेष्ठ अभ्यास भनेको अक्रभभावकलाई प्रस्ताक्रवत IEP को एक ड्राफ् प्रमतमलमप प्रदान गनषु हो । ड्राफ् आिश्यक गराउनको लागी स्िेि
काननू क्रवकास हुदाँ छै । अक्रभभावकलाई प्रस्ताक्रवत शैक्रक्षक प्रदशिनको हाल स्तर, िापनयोग्य िामषषक लक्ष्य, र आिास र / िा पररिार्षनहरू
सिीक्षा गनष मदनको लामग मिकास गररएको र् ।
7. के म क्रमक्रिांगलाई अक्रडयो रे कडि गनि सक्छु?
 गनि सक्नहु ुन्छ तर अक्रभभावकले कक्रम्तमा एक पािी / IEP क्रिमको सदस्यलाई मीक्रिांगमा अक्रडयो रे कडि गररनेछ भन्ने बारे मा सक्रू चत
गराउनपु दिछ, Tenn. Code Ann. § 39-13-601.

8. के मख्ु य IEP सहभागीहरूले क्रमक्रिांगको क्रबचमा छोड्न सक्छन?्
 क्रिमको सदस्य क्रमक्रिांगमा उपक्रस्र्थत नहुन वा क्रमक्रिांगबाि क्रछिो क्रनस्कन अक्रभभावक द्वारा क्रलक्रखत सम्झौताको आवश्यक हुन्छ ।
अक्रभभावकलाई क्रमक्रिांगमा उपक्रस्र्थत नहुन वा क्रछिो क्रनस्कनमा सहमक्रत हुनको लाक्रग अनरु ोि गनिु अक्रि के ही शतिहरू परू ा गनिपु छि । यक्रद
अक्रभभावक सहमत हुनहु ुन्न भने, मार्थीको नम्बर २ को प्राविान अनसु ार नयााँ क्रमक्रिांग समय छनौि गररनेछ; र यक्रद अक्रभभावक अक्रि
क्रनस्कनमा सहमत हुनहु ुन्न भने, IEP क्रमक्रिांग अन्त्य हुनछ
े र मार्थीको नम्बर २ को प्राविान अनसु ार एक पनु वेशन क्रमक्रत क्रनिािररत गररनेछ ।
9. मेरो बच्चालाई कक्रत पिक मतू याङ्कन गनिपु छि ?
 क्रवशेष क्रशक्षा सेवाको लाक्रग योग्य हुने क्रवद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक न्यनू तम ३ वषिमा पनु : िल्ू याङ्कन गनैपर्ष , र कुन प्रकारको पनु : िल्ू याङ्कन
आिश्यक र् िन्ने बारे मनर्ाषरण गनष IEP म िले पनु : िल्ू यािंकन साराश
िं परू ा गदषर् |
 माध्यक्रमक अपागां ताको सक
ां े त क्रनिािरण गनि, अको प्रार्थक्रमक अपागां ता क्रनिािरण गनि, प्रोग्राि योर्नाको र्ानकारी प्रदान गनष िा यमद
मिद्याथीले र्ेरै प्रगमत गरे को र् िने मिद्याथीलाई सेिा प्रदान र्ारी नगनषको लामग पनु िल्ू यािंकन३ बषष िन्दा अमि हुन सक्र् ।
10. यक्रद म हाल मतू याक
ां न सगां सहमत छै न भने के हुन्छ?
 यक्रद तपाइाँ स्कूल द्वारा प्राप्त गररएको तपाईको
ां बच्चाको मतू याङ्कन साँग असहमत हुनहु ुन्छ भने तपाइाँलाई स्कूलको खचिमा स्वतन्र शैक्रक्षक
मतू याांकन/Independent Educational Evaluation (IEE) प्राप्त गने अमर्कार र्, 34CFR§300.502 ।
11. यक्रद म IEP को सेिाहरु सगिं सहित र्ै न िा िेरो बच्चाले सेिाहरु प्राप्त गरे को र्ै न िने ?
 यक्रद तपाई ांनयााँ IEP बनाउनका लामग मिम िंगिा हुनहु ुन्र् र सेिाहरुिा पा ीहरु सहित हुन सक्नहु ुन्न िने तपाइँ मिम िंग बा मनस्कन सक्नहु ुन्र्
र तल प्रदानका गररएको मिकल्पहरू कोमशश गनष सक्नहु ुन्छ । यक्रद IEP पमहले नै लागू िई सके को र् िने तपाईले IEP मिम िंगको लामग
अनरु ोर् गनष सक्नहु ुन्र् र कुनै पमन सियिा आफ्नो मचन्ताहरु शेयर गनष सक्नहु ुन्र् | यमद कुनै सिंकल्प िएन िने, तल उमल्लमित तपाईको
िं
प्रमियात्िक सरु क्षा व्यिस्थािा मििाद सिार्ान गनष मदशामनदेशहरू पालना गनिहु ोस् ।
 यक्रद तपाईको बच्चाले सेवाहरु प्राप्त गरे को छै न भने यो कुरा IEP मिम िंगिा र्लफल गनैपर्ष |
 कमिचारी र सांसािनको कमी अक्रभभावकको समस्या होईन |
12. के म शैक्रक्षक लक्ष्यहरूको लाक्रग प्रगक्रतलाई समर्थिन गने डा ा हेनि अनरु ोि गनि सक्छु?
 अक्रभभावकहरुले IEP िा ितषिान स्तरको शैमक्षक प्रदशषन / लक्ष्यहरूको मिकास गनष प्रयोग गररने प्रगमत डा ा िा अन्य आकलनहरू समिक्षा
गनष अनरु ोर् गनष सक्र्न् ।
13. के म IEP मिम िंग के मह कारणले गदाष मबचिा र्ोड्न सक्र्ु र अको मिमतिा पनु :अनसु मू चत िा बनाउन सक्र्ु?
 अक्रभभावकहरुले कुनै पक्रन कारणले गदाि IEP मिम िंग मबचिा र्ोड्न सक्नहु ुन्र् |
14. के मैले IEP क्रमक्रिांगमा साईन गनिु पछि ?
 पदैन | क्रमक्रिांगको अन्त्यमा, IEP सहभागी पानामा क्रमक्रिांगमा उपक्रस्र्थत हुने सबैजनालाई आफ्नो नाम र क्रमक्रत लेख्न आग्रह गररनेछ | यक्रद
अक्रभभावकहरु त्यस समयमा बााँकी सचू ना सहमक्रतमा साइन गनि अप्ठ्यारो मान्नु हुन्छन् भने, अक्रभभावकहरु त्यो पानामा साइन नगरी क्रमक्रिांग
छोड्न सक्छन् ।
 यक्रद दईु पक्षहरुमा सम्झौता भएन भने अक्रभभावकहरुलाई उक्रचत प्रक्रिया फाईल गनि अक्रिकार क्रदनको लाक्रग IEP मा १४ क्रदन सम्म कुनै पक्रन
पररवतिनहरू गररने छै न (र कुनै नयााँ सेवाहरू उपलब्ि गराइने छै न) | १५औ ां क्रदनमा स्कूलले IEP लाई प्रस्ताक्रवत रूपमा लागू गनेछ |
Tennessee क्रनयमहरु §0520-01-09-13.
15. उक्रचत काननू ी प्रक्रिया (due Process) को लामग सिय सीिा के हो?
 जब तपाइाँले स्कूलको क्रवरुद्ध क्रलक्रखत उजरु ी फाइल गनिहु ुन्छ त्यक्रत बेलामा उक्रचत काननू ी प्रक्रिया सरुु हुन्छ ।
 अक्रभभावक र स्कूल क्रजतला क्रमक्रिांग नबस्ने भनेर क्रलक्रखत रुपमा सहमत हुन्छन् वा औषिी प्रयोग गनि सहमत नभए सम्म एक सांसोिन क्रमक्रिांग
उक्रचत काननू ी प्रक्रियाको उजरु ी प्राप्त गरे को १५ क्रदन क्रभर हुनपु छि ।

 यक्रद कुनै सम्झौता भएन भने एक उक्रचत काननू ी प्रक्रिया सनु वाई/due process hearing लागू हुनेर् ।
 सनु वाई अक्रिकारीको क्रनणियको प्रक्रतक्रलक्रप ४५ क्रदनको समयरे खा क्रभर प्रत्येक पक्षलाई मेल गनैपछि |
 सम्पणू ि प्रक्रियाको समय सीमा सनु वाई लम्बाइमा भर पदिछ |
यहााँ क्रनक्रहत कुनै पक्रन जानकारीहरु अक्रभभावकहरुले वाक्रषिक रुपमा प्राप्त गररने Notice of Procedural Safeguards लाई प्रक्रतस्र्थापन गदैन र यसको
प्रक्रतक्रलक्रप यो वेबपेजमा पाउनु सक्नहु ुन्छ https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards.pdf
र्थप जानकारीको लाक्रग यहााँ जानहु ोस्
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/special-education/sped_framework.pdf

