
प्रार��क सहयोगमा अिभभावकीय अिधकारह� 
प्रार��क सहयोग (अल� इ�रभे�न) सेवाह�का लािग िवचार ग�रँदै भएका/वा सेवाह� प्रा� ग�ररहेका 
ब�ाका अिभभावकह�को �पमा तपाईंका िनि�त अिधकारह� �न्छन् । यी अिधकारह� रा�का र 
संघीय कानुन�ारा सुरि�त छन् र हामी तपाईंले ितनीह�लाई पूण� �पमा बुझ्नुभएको छ भ�े कुरा सुिनि�त 
गन� चाहन्छौ ं।  तपाईंको हक �ने अिधकारह�लाई संि�� �पमा तल सूचीब� ग�रएको छ । यिद तपाईं 
यी अिधकारह�म�े कुनैका बारेमा थप िववरण चाहनु�न्छ भने तपाईंले आफ्नो स्थानीय टोली वा रा�को 
प्रशासिनक काया�लयलाई 1-800-649-2642 मा स�क�  गन� स�ु�नेछ । 

गोपनीयता 
तपाईंको ब�ाका रेकड�ह� 
मू�ा�न तथा परी�ण प्रिक्रयाह� 
वन �ान (One Plan) 
वन �ान बैठकह� 
समयसीमाह� 
सेवाह�को भु�ानी 
सूचना 
यिद तपाईंका सरोकारका कुराह� छन् भने िवक�ह� 
म�स्थता 
प्रशासिनक उजुरी 
उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ 
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अिभभावकीय अिधकारह�को �ेनी अनुवाद 

 

गोपनीयता 
तपाईंको ब�ा र प�रवारका बारेमा ���गत �पमा पिहचान खुलाउन स�े जानकारी गो� रहन्छ । तल 
उपल� गराइने अवस्थाह�मा बाहेक, एजे�ी र प्रदायकह� बीचमा �ने खुलासाह�सिहत ���गत 
�पमा पिहचान खुलाउन स�े जानकारीका सबै खुलासाह� तपाईंको सुसूिचत सहमितमा मातै्र गन� 
सिकनेछ । एजे�ी/सेवा प्रदायकले जानकारीको प�ँचका लािग वैध आव�कता �ने आफ्ना 
कम�चारीह�लाई अिभभावकको पूव� �ीकृितिबना गोपनीय जानकारी खुलासा गन� स�ेछन् । साव�जिनक 
एजे�ी र सेवा प्रदायकह�ले पा�रवा�रक शैि�क अिधकार तथा गोपनीयता ऐन (FERPA) को 34 CFR 
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99.31 अ�ग�त जानकारी जारी गन�का लािग मञ्जुरी प्रा� नगदा�स� अिभभावकको �ीकृितिबना 
सेवाह�सँग स���त रेकड�ह�बाट जानकारी जारी गन� स�ैनन् । तपाईं वैध प्रयोजनह�का लािग 
अ�लाई ���गत �पमा पिहचान खुलाउन स�े जानकारी खुलासा गन�का िन�� अनुमित िदन सेवा 
प्रदायकह�लाई जारी गन� �ीकृित कागजमा ह�ा�र गन� लगाउन छनौट गन� स�ु�न्छ । जारी गन� 
�ीकृित कागजमा जानकारी िदन सिकने िनिद�� एजे�ी तथा प्रदायक र ���ह� (नाम वा स्थानका 
आधारमा) सूचीब� �न्छन् र प्र�ेकलाई िदन सिकने जानकारीको प्रकार �� पा�रएको �न्छ । तपाईंले 
जारी गन� �ीकृित कागजअ�ग�त उपल� गराइने जानकारीका साथसाथै र जानकारी साझा गन� सिकने 
एजे�ी, प्रदायक र ���ह�मा सीमा तो� स�ु�न्छ । तपाईंले जारी गन� �ीकृित कागजलाई कुनै पिन 
समयमा र� गन� स�ु�न्छ । 

 

तपाईकंो ब�ाका रेकड�ह� 
तपाईंसँग आफ्नो ब�ाको कुनै पिन रेकड� िनरी�ण र समी�ा गन� वा कुनै पिन समयमा प्रितिनिधलाई �सो 
गन� लगाउने अिधकार �न्छ । तपाईंको अनुरोधलाई मू�ा�न वा परी�ण, यो�ता िनधा�रण, IFSP को 
िवकास र काया��यन, तपाईंको ब�ासँग स���त ���गत उजुरी र तपाईंको ब�ाका रेकड�ह� 
समावेश �ने यस काय�क्रमअ�ग�त अ� कुनै पिन �ेत्रका स��मा कुनै पिन बैठक वा सुनुवाइभ�ा 
अगािड अनुिचत िढलाइ (तपाईंको अनुरोधपिछ 45 िदनभ�ा बिढ न�नेगरी) नग�रकन अिनवाय� �पमा 
�ीकृत ग�रनुपछ�  । 

िनरी�ण र समी�ाको यस अिधकारमा िन� अिधकारह� समावेश �न्छन्ः  

• रेकड�का प्रितिलिपह� प्रा� गन�, (यिद शु�ले रेकड�ह� िनरी�ण र समी�ा गन�का लािग 
तपाईंको अिधकार प्रयोग गन�बाट तपाईंलाई रो�ैन भने सहभागी एजे�ीले रेकड�को 
प्रितिलिपह�का लािग शु� लगाउन स�ेछ । जानकारी खो� वा पुनः  प्रा�� गन� शु� िलन 
नपाइन स�ेछ ।) रेकड�ह�का सबै प्रकारह� र ितनीह� स�लन ग�रएका, रा�खएका स्थानह� 
वा कुनै पिन सहभागी एजे�ी�ारा प्रयोग ग�रएको जानकारीका बारेमा सूचना प्रा� गन� । 

• रेकड�मा भएको सामग्रीको ��ीकरण वा संशोधनका लािग तपाईंको उिचत अनुरोधमा एजे�ीको 
जवाफ । 

• कुनै रेकड� गलत वा भ्रामक छ वा यसले गोपनीयता अिधकारलाई उ��न गछ�  भ�े आधारमा सो 
रेकड�लाई संशोधन गन� अनुरोध गन� । 

• जानकारीलाई तपाईंको अनुरोधअनुसार उिचत समयाविधिभत्र संशोधन गन� िक नगन� भनेर 
एजे�ीलाई िनण�य गन� िदने । 

• यिद सहभागी एजे�ीले जानकारीलाई संशोधन गन� अ�ीकार गरेमा �स बारेमा सूचना पाउने । 



• यिद एजे�ीले अनुरोध ग�रएको संशोधन गन� अ�ीकार गरेमा सुनुवाइको अिधकार । 

• यिद सुनुवाइको प�रणाम��प जानकारी गलत वा भ्रमपूण� छ वा यसले तपाईंको ब�ाको 
गोपनीयता वा अ� अिधकारह� उ��न गछ�  भनेर िनण�य ग�रएको भएमा जानकारीलाई 
संशोधन गन� र एजे�ीले तपाईंलाई संशोधनका बारेमा सूिचत गन� लगाउने; एजे�ीको रेकड�सँग 
असहमत �ने कारणह�मा िट�णी गदा� रेकड�ह�मा िववरण रा� लगाउने । 

• रेकड� वा रेकड�को िववािदत भाग रा�खँदास� एजे�ीलाई तपाईंको ब�ाका रेकड�ह�मा तपाईंका 
��ीकरणह� रा� लगाउने । 

• यिद तपाईंको ब�ाको रेकड� वा िववािदत भागलाई एजे�ी�ारा खुलासा ग�रएको अवस्थामा 
तपाईंको कथन पिन खुलासा गन� लगाउने । 

• यिद कुनै रेकड�मा एकभ�ा बढी ब�ाका बारेमा जानकारी समावेश ग�रएको छ भने तपाईंको 
ब�ासँग स���त जानकारीको मातै्र समी�ा गन� । 

• तपाईंको ब�ाका बारेमा ���गत �पमा पिहचान खुलाउन स�े जानकारी समावेश भएको 
रेकड�ह� अब उप्रा� प्रार��क सहयोग (इ�रभे�न) सेवाह� उपल� गराउनका लािग 
आव�क पद�न र ितनीह�लाई न� गन� सिकनेछ भनेर सूचना प्रा� गन� । 

तपाईंसँग अिभभावकीय, अल��एको �स्थित, वा स��िव�ेद िनयमन गन� प्रचिलत रा�को 
कानुनअ�ग�त अिधकार छैन भनेर एजे�ीलाई जानकारी गराइएको नभएस� एजे�ीले आमाबुबा दुवैसँग 
आफ्नो ब�ासँग स���त रेकड�ह� िनरी�ण र समी�ा गन� अिधकार रहन्छ भनेर अनुमान गन� स�ेछ । 

प्र�ेक सहभागी एजे�ीले रेकड�ह�मा प�ँच बनाउने ���ह�को अिनवाय� �पमा अिभलेख राख्नुपछ�  
(अिभभावकह� र सहभागी एजे�ीका आिधका�रक कम�चारीह��ारा प�ँच राख्दामा बाहेक) । प�ँचको 
रेकड�मा ���को नाम, प�ँच बनाउन अनुमित िदइएको िमित र ���लाई रेकड�ह� समी�ा गन� 
�ीकृित प्रदान ग�रएको प्रयोजन समावेश ग�रनुपछ�  । 

 

मू�ा�न तथा परी�ण प्रिक्रयाह� 
मू�ा�न भनेको प्रार��क सहयोग सेवाह�का लािग तपाईंको ब�ाको प्रार��क र यो�ताको िनर�रता 
िनधा�रण गन�का िन�� उपयु� यो� कम�चारीह��ारा प्रयोग ग�रने प्रिक्रयाह� �न् । परी�ण (एसे�े�) 
भनेको तपाईंको ब�ाका सबल प� तथा आव�कताह�का साथै यी आव�कताह� पूरा गन�का िन�� 
उपयु� सेवाह�, तपाईंको प�रवारका स्रोतसाधन, प्राथिमकता तथा सरोकारका कुराह� र तपाईंको 
प�रवारलाई आफ्नो ब�ाका िवकासस��ी आव�कताह� पूरा गन�मा सहयोग गन�का िन�� आव�क 



सेवाह� पिहचान गन�का लािग यो� कम�चारीह��ारा तपाईंको ब�ाको यो�ता अविधदे�ख नै प्रयोग 
ग�रने चिलरहेका प्रिक्रयाह� �न् । 

तपाईंसँग सूचना प्रा� गन� र तपाईंका आव�कताह� पूरा गन� मू�ा�न िवक�ह� छनौट गन� र 
तपाईंको ब�ाको मू�ा�न तथा परी�ण गराउने अिधकार �न्छ: 

• उिचत िविध र प्रिक्रयाह� प्रयोग गन�का लािग प्रिशि�त कम�चारीह��ारा स�ालन गराउने, 

• तपाईंको ब�ाको �ा� र िचिक�कीय इितहाससँग स���त उपयु� रेकड�ह�को समी�ाका 
साथसाथै िन� िवकासा�क �ेत्रह�म�े प्र�ेकमा तपाईंको ब�ाको काया��कताको �रको 
मू�ा�न र परी�णसिहत सुसूिचत ��िनकल स�ाहमा आधा�रत �ने: सं�ाना�क, शारी�रक 
(�ि� तथा श्रवणसिहत), स�ार, सामािजक वा भावना�क र अनुकूलन, 

• तपाईंको ब�ाका आव�कताह� पूरा गन�का लािग आव�क सेवा वा अ� रणनीितह� समावेश 
गन� । 

परी�णह�ः  

• प�रवार�ारा िनद� िशत र तपाईंको ब�ाको िवकास वृ�� गन� स��मा तपाईंको प�रवारका 
स्रोतसाधन, प्राथिमकता तथा सरोकारका कुराह� िनधा�रण गन�का लािग तयार ग�रएका �नेछन्, 

• �ै��क �नेछन्, 

• ���गत अ�वा�ता�माफ� त तपाईंको प�रवारले िदनुभएको जानकारी वा तपाईंले भनु�भएको 
चेकिल�मा आधा�रत �नेछन् र 

• तपाईंको ब�ाको िवकास वृ�� गन� स��मा तपाईंका स्रोतसाधन, प्राथिमकता तथा सरोकारका 
कुराह�स��ी तपाईंको प�रवारको िववरणलाई समावेश गन�छन् । 

 

वन �ान (One Plan) वा ��ीकृत पा�रवा�रक सेवा योजना (IFSP) 
वन �ान (किहलेकाही ँ���कृत पा�रवा�रक सेवा योजना (IFSP) भनेर पिन िचिनने) भनेको ��ो 
प्रिक्रया हो जसमा तपाईं तथा तपाईंको प�रवार र तपाईंको टोलीका अ� सद�ह�ले तपाईंको ब�ा र 
प�रवारका सबल प� तथा आव�कताह� पिहचान गनु��न्छ र प्रार��क सहयोग सेवा वा तपाईंले 
आव�क रहेको भनेर गरेका अ� सेवाह�का लािग िल�खत योजना िवकास गनु��न्छ । 

वन �ान मािथ वण�न ग�रएका मू�ा�न तथा परी�णह�मा आधा�रत �न्छन् र यसमा िन� बारेमा 
जानकारी समावेश रहन्छ: 



• तपाईंको ब�ाको िवकासको वत�मान �र 

• तपाईंको ब�ाको िवकास वृ�� गन� स��मा तपाईंको प�रवारको स्रोतसाधन, प्राथिमकता र 
सरोकारका कुराह� 

• अपेि�त प�रणामह� 

• उपल� गराइने प्रार��क सहयोग सेवाह� लगायत अपेि�त प�रणामह� पूरा गन�का लािग 
रणनीितह� 

• अपेि�त प�रणामह� प्रा� गन�का लािग मापद� र समयसीमाह� 

• यस काय�क्रमअ�ग�त आव�क नपन� तपाईंको ब�ा वा प�रवारलाई आव�क पन� अ� सेवाह� 

• सेवाह�को आवृित तथा अविध र सेवाह� सु� �ने अनुमािनत िमितह� 

• प्रार��क सहयोग सेवाह� उपल� गराइने तपाईंको ब�ा वा प�रवारको काय�तािलकामा 
सबैभ�ा �ाभािवक वा सामा� �ने घर वा सामुदाियक वातावरण, अथवा �भािवक वातावरणमा 
प्रार��क सहयोग सेवाह� प्रभावकारी �पमा िकन प्रा� गन� सिकदैन भ�े औिच� 

• तपाईंको ब�ा तीन वष�को उमेर पुगेपिछको ट� ा�न्जसन योजना 

• सेवा संयोजक वा एजे�ीको स�क�  ���को नाम । 

यिद तपाईं र टोलीले तपाईंको ब�ालाई प्रार��क सहयोग सेवाह� तु��ै आव�क रहेको छ भनेर 
िनधा�रण गनु�भएमा अ��रम वन �ान िवकास गन� सिकन्छ । यिद यी सेवाह�का लािग तपाईंको सहमित 
िदइएको छ र अ��रम वन �ान िवकास ग�रएको छ भने यी सेवाह�लाई मू�ा�न र परी�ण पूरा 
गनु�भ�ा पिहले नै सु� गन� सिकन्छ । अ��रम वन �ानमा अ��रम वन �ानको काया��यन र अ� 
एजे�ी तथा ���ह�सँग सम�यका लािग िज�ेवार रहनु�ने सेवा संयोजकको नाम र तपाईंको ब�ाका 
लािग तु��ै आव�क ठहर ग�रएका प्रार��क सहयोग सेवाह� समावेश ग�रनेछ । 

 

वन �ान बैठकह� 
तपाईंसँग िन� अिधकारह� �न्छन्: 

• आफ्नो ब�ाको वन �ान िवकास गन� बैठकमा सहभागी र बैठकलाई आफ्नो लािग उपयु� �ने 
स्थान तथा ठाउँमा रा� लगाउने । 



• तपाईंलाई बैठकमा उप�स्थत �नका िन�� चाँजोपाँजो िमलाउनका लािग बैठकका बारेमा अगावै 
सूचना प्रा� गन� । 

• यिद तपाईंको मातृभाषा वा कुराकानीका लािग प्रयोग गन� अक� भाषा अंगे्रजी होइन भने बैठकमा 
दोभाषे प्रा� गन� । 

• मू�ा�न तथा परी�ण वा सेवाको �वस्थापनमा संल� ���ह� बैठकमा उप�स्थत �न सकेनन् 
भने उनीह�लाई अ� मा�म�ारा सहभागी गन� लगाउने । 

• बैठकभ�ा अगािड आफ्नो ब�ाका रेकड�ह� िनरी�ण र समी�ा गन� । 

• बैठकमा प�रवारका अ� सद�, साथी वा विकलह� �ाउने । 

• तपाईंलाई IFSP लाई पूण� �पमा �ा�ा गन� लगाउने र तपाईंको ब�ाका लािग प्रार��क सहयोग 
सेवाह�को �वस्थापनभ�ा अगािड सुसूिचत िल�खत सहमित िदने । तपाईल� यो सहमितलाई कुनै 
पिन समयमा र� गन� स�ु�न्छ । 

 

समयसीमाह� 
वन �ान पूरा र अपडेट गन� 

यिद तपाईंको ब�ाको पिहलोपटक मू�ा�न ग�रँदै छ भने सो मू�ा�न �रफरलको 45 िदनिभत्र अिनवाय� 
�पमा पूरा ग�रनुपछ� , र यिद तपाईंको ब�ा प्रार��क सहयोग सेवाह�का लािग यो� छन् भनेर िनधा�रण 
ग�रएको भने अ��रम वन �ान बैठक पिन 45 िदनिभत्र अिनवाय� �पमा आयोजना ग�रनुपछ�  । यिद 
असाधारण प�र�स्थितह�को कारणले गदा� 45 िदनिभत्र मू�ा�न पूरा गन� र अ��रम वन �ान बैठक 
बोलाउन स�व छैन भने तपाईं तथा तपाईंको सेवा संयोजकले मू�ा�न पूरा गन� र अ��रम वन �ान 
बैठक आयोजना गन�का लािग समयसीमा तथा रणनीितह� िवकास गन� स�ु�नेछ । यिद आव�क भएमा 
अ��रम वन �ान िवकास ग�रनेछ । वन �ानको आविधक समी�ाह� हरेक छ-छ (6) मिहनामा वा यिद 
आव�क भएमा अझ बिढ वा तपाईंले समी�ाका लािग अनुरोध गदा� गन� आव�क पछ�  । वािष�क IFSP 
बैठक पिन अिनवाय� आयोिजत ग�रनुपछ�  । 

सेवाह� सु� गन� 

तपाईंको वन �ानमा सेवाह� किहले सु� �न्छन्, ितनीह� कित समयस� रहन्छन् र तपाईंले आफ्नो 
ब�ाको टोलीसँग पिहचान ग�रएका अपेि�त प�रणामह�मा पु�मा तपाईंको ब�ालाई सहायता गन�का 
लािग म�त गन� तपाईंको प�रवारले ितनीह�लाई कित पटक प्रा� गन�छन् भ�े बारेमा िववरणह� समावेश 
रहन्छन् । तपाईंका EI प्रदायकह�ले तपाईंले वन �ानमा आफ्नो सहमितको �पमा ह�ा�र गरेको 



िमितबाट 30 िदनिभत्र सेवाह� प्रदान गन� सु� गनु�पछ�  ।  यिद तपाईंले आफ्नो ब�ाको टोलीसँगै तपाईंले 
वन �ानमा आफ्नो सहमितको �पमा ह�ा�र गरेप�ात् 30 िदनभ�ा बिढ समयपिछ सेवा सु� गन� 
चाहनु�न्छ भनेर िनण�य गनु�भएमा यो कुरा तपाईंको ब�ाको वन �ानमा ले�खनेछ र ती सेवाह� तपाईंको 
योजनाअनुसार सु� �नेछन् । 

िवशेष िश�ामा जाने 

ब�ाह�ले आफ्नो तेस्रो ज�िदनस� प्रार��क सहयोग सेवाह� प्रा� गन� सक्छन् - �सपिछ, यिद 
स्थानीय �ुल प्रणालीले तपाईंको ब�ा ���कृत िश�ा योजनामाफ� त िवशेष िश�ा सेवाह� प्रा� गन� 
यो� छन् भनेर िनधा�रण गरेमा स्थानीय �ुल प्रणालीले सेवाह� उपल� गराउन स�ेछ ।  यिद तपाईंको 
ब�ाले तेस्रो ज�िदनभ�ा अिघ नै 180 र 90 िदनको बीचमा प्रार��क सहयोग सेवाह� प्रा� ग�ररहेको 
भएमा तपाईंको िल�खत सहमितका साथ तपाईंको ब�ाको सेवा संयोजक, तपाईं तथा तपाईंको ब�ाको 
टोलीले योजनाको िवकास गन�छन् र, यिद उिचत भएमा, प्रार��क सहयोग सेवाह�बाट तपाईंको ब�ाको 
सफल ट� ा�न्जसनमा सहायता गन�का लािग तपाईंको स्थानीय �ुलसँग बैठकको समय िमलाउनेछन् ।  

यिद तपाईंको ब�ाको तेस्रो ज�िदनको 180 र 90 िदनको बीचमा तपाईंको ब�ाले अझ� पिन प्रार��क 
सहयोग सेवाह� प्रा� ग�ररहेको भएमा तपाईंको ब�ाको प्रार��क सहयोग सेवा संयोजक तथा टोलीले 
तपाईंको ब�ाको िवकासस��ी काया��कताका सबैभ�ा पिछ�ा मू�ा�न(ह�) र चालू 
परी�णह�को समी�ा गन� आव�क पछ�  ।  यिद तपाईंको ब�ाले िवकासस��ी क�ीमा पिन एक 
�ेत्रमा 25% िढलाइ प्रदश�न ग�ररहेको भएमा तपाईंको प्रार��क सहयोग सेवा संयोजकले तपाईं र तपाईंको 
ब�ाका बारेमा िन� जानकारी मात्र आफ्नो स्थानीय �ुल वा स�ाहकार सिमित िवशेष िश�ा 
काय�क्रमलाई उपल� गराउन आव�क पछ� : तपाईंको ब�ाको नाम, ज� िमित, तपाईंको नाम र 
तपाईंको स�क�  जानकारी ।  रा�का िनयमह�ले यसलाई IDEA को भाग B माफ� त िवशेष िश�ा 
सेवाह�का लािग यो� �न स�े स�ावना रहेका ब�ाह�का �ुलह�लाई सूिचत गन� त�रकाको �पमा 
अिनवाय� गराएको छ ।  यस सूचनाका लािग तपाईंको िल�खत सहमित आव�क छैन तर यिद �ुलले 
तपाईंको ब�ालाई यो� रहेको भनेर िनधा�रण गरेको ख�मा तपाईंले आफ्नो ब�ाले �ुलमाफ� त िवशेष 
िश�ा सेवाह� प्रा� ग�न् भ�े चाहनु�न्छ िक �दँैन भ�े कुरा तपाईंको िनण�य �नेछ ।     

 

सेवाह�को भु�ानी 
तपाईं वा तपाईंको प�रवारलाई प्रार��क सहयोग सेवाह�लाई कुनै शु� ला�ैन । संघीय कानुनअनुसार, 
भु�ानीकता�को अ��म िवक�को �पमा प्रार��क सहयोग कोषह�को प्रयोग गनु�अिघ भु�ानीका 
लािग सबै स्रोतह�को जाँचबुझ ग�रन्छ । प�रवारह�ले सेवाह�का लािग आफ्नो िनजी बीमालाई शु� 
लगाउन अनुमित िदन स�ेछन्, य�िप, यिद बीमा वाहकलाई शु� लगाउँदा िन�म�े कुनै पिन भएमा 
उनीह�ले �सो गन� अ�ीकार गन� स�ेछन्: 1) पोिलसीअ�ग�त उपल� रहेको आजीवन सीमा वा अ� 
कुनै पिन सुिवधामा कमी आएमा, 2) प्रीिमयमह� बढेमा वा पोिलसी िनर�र न�ने भएमा, वा 3) दावी वा 



सह-भु�ानी दायर गदा� लागेको कटौतीयो� राशीको भु�ानी ज�ा आफ� ले भु�ानी गनु�पन� खच�ह� । 
यिद प�रवारले िनजी बीमालाई शु� लगाउनका लािग अनुमित प्रदान गरेमा अ��म िवक� कोषह�लाई 
कटौतीयो� राशी वा सह-भु�ानीको भु�ानी वा शोधभना�का लािग प्रयोग गन� सिकनेछ । मेिडकेडमा नाम 
दता� रहेका ब�ाह� भएका प�रवारह�लाई सेवाह�का लािग मेिडकेडमाफ� त अनुदान पिन प्रदान गन� 
सिकनेछ । अ� सेवाह�का लािग सहभागी एजे�ीह�माफ� त अनुदान प्रदान गन� सिकनेछ । अ� कुनै 
पिन भु�ानी स्रोत उपल� न�ँदा IFSP माफ� त �ीकृत प्रार��क सहयोग सेवाह�का लािग प्रार��क 
बा�काल एकीकृत सेवाह�ले भु�ानी उपल� गराउनेछ । 

 

सूचना 
तपाईंसँग िन� अिधकारह� �न्छन्: 

• साव�जिनक एजे�ी वा सेवा प्रदायकले तपाईंको ब�ाको पिहचान, मू�ा�न वा �ेसमे� (स्थापन) 
सु� वा प�रवत�न गन�का लािग वा तपाईंको ब�ा वा तपाईंको प�रवारका लािग उपयु� प्रार��क 
सहयोग सेवाह�को �वस्था प्र�ाव वा अ�ीकार गनु�भ�ा पिहले सूचना प्रा� गन� । 

• उ� सूचनालाई तपाईंको मातृभाषा वा सव�साधारणले बु�े �रमा स�ारका अ� मु� मा�ममा 
िल�खतमा प्रा� गन� । यिद तपाईंको मातृभाषा वा स�ारको अ� मा�म िल�खत भाषा होइन भने 
एजे�ीले सूचनालाई मौ�खक �पमा वा अ� त�रकाले तपाईंको मातृभाषा वा स�ारको अ� 
मा�ममा अनुवाद गन� आव�क कदम चाल्नेछ । साव�जिनक एजे�ी वा सेवा प्रदायकले 
तपाईंलाई आफ्नो अिधकारह� बु�मा म�त गन�का लािग चािलएका कदमह�को िल�खत प्रमाण 
�नेछ । 

• सो काय�लाई िकन प्र�ाव वा अ�ीकार ग�रएको छ भनेर �� पान� प्र�ािवत वा अ�ीकृत 
काय�लाई �ा�ा गन� सूचना प्रा� गन� । 

• ती अ� िवक�ह� िकन अ�ीकार ग�रएको िथयो भनेर ��ीकरणका साथ सोचिवचार ग�रएका 
िवक�ह�लाई �ा�ा गन� सूचना प्रा� गन� । 

• प्र�ाव वा अ�ीकृितसँग स���त रहेका अ� कुनै पिन िवक�ह�को िववरण प्रा� गन� । 

• प्र�ािवत वा अ�ीकृत काय�का लािग आधारको �पमा प्रयोग ग�रएको प्र�ेक मू�ा�न प्रिक्रया, 
परी�ा, रेकड� वा �रपोट�को िववरण प्रा� गन� । 

• प्रशासिनक उजुरी दायर गन�, म�स्थता अनुरोध गन� वा उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ अनुरोध गन� 
तपाईंको अिधकारको सूचना प्रा� गन� । 



 

यिद तपाईकंा सरोकारका कुराह� छन् भने िवक�ह� 
प्रार��क सहयोग सेवाह�का लािग िवचार ग�रँदै भएका वा सेवाह� प्रा� ग�ररहेका ब�ाह�को 
अिभभावकह�को �पमा तपाईंका िविभ� अिधकारह� �न्छन् । र यी सबै अिधकारह�सँगै, 
अिभभावकह�का �पमा तपाईंह� दुवै र संल� साव�जिनक एजे�ी तथा सेवा प्रदायकह�का िनि�त 
िज�ेवारीह� �न्छन् । प�रवार तथा प्रदायकह� बीचको साझेदारी तपाईंको ब�ा र प�रवारका लािग 
प्रार��क सहयोग सेवाह�को �वस्थामा मह�पूण� िहंसा हो । अिभभावकह�को �पमा तपाईंसँग सेवा 
प्रदायक र एजे�ीह�बाट तपाईंका लािग उपल� सेवाह�का बारेमा जानकारी रहेको छ भ�े कुरा 
मह�पूण� �न्छ तािक तपाईंले कुन सेवाह�ले तपाईंका प्राथिमकताह� पूरा गन�छन् भनेर िनण�य गन� 
स�ुहोस् । सँगै िमलेर तपाईं र तपाईंको टोलीका अ� सद�ह�ले प्रार��क सहयोग सेवाह�का लािग 
योजना िवकास गन� स�ु�नेछ । सेवाह�लाई �स्थित अनु�प प�रवत�न गन� सिकन्छ र तपाईंको ब�ा तथा 
प�रवारका आव�कताह� पूरा गन�का लािग सेवाह� िनर�र �न्छन् भनेर सुिनि�त गन�का लािग तपाईं र 
टोलीको अ� सद�ह�का बीचमा िनर�र स�ार �नु एकदमै मह�पूण� �न्छ । 

IFSP मा प्रार��क सहयोग सेवा र अ� सेवा/सहायताह�मा प�ँच प्रा� गन� र यी सेवाह�को सम�यमा 
तपाईंलाई सहयोग गन�का लािग सेवा संयोजक उपल� �न्छन् । यिद तपाईंलाई आफ्नो ब�ाका 
सेवाह�मा प�रवत�नह� आव�क पछ�  भ�े लाग्छ वा तपाईं आफ्नो ब�ाले पाइरहेका सेवाह�बाट खुशी 
�नु�� भने तपाईंले आफ्नो सेवा संयोजक वा सेवा उपल� गराइरहेका एजे�ीह�लाई यस बारेमा 
जानकारी गराउनु मह�पूण� �न्छ । 
यिद आफ्नो सेवा संयोजक वा संल� एजे�ीसँग िसधा काम गदा� पिन सम�ाको समाधान भएन भने 
तपाईंले �ेत्रीय स�ाहकार टोलीसँग बैठक ब�े बारेमा इ�ा �� गन� स�ु�नेछ । यो टोली अिभभावक, 
सेवा प्रदायक र प्रार��क बा�काल सेवाह� सम�य गन�मा �िच रा�े तपाईंको �ेत्रमा काम ग�ररहेका 
अ� मािनसह� िमलेर बनेको �न्छ । टोलीले ती सम�ा र सरोकारका कुराह�का बारेमा बु� र 
ितनीह�लाई समाधान गन�का लािग तपाईंसँग िमलेर काम गन� प्रयास गन�छ । तपाईंले आफ्ना सरोकारका 
कुराह�का बारेमा म�त प्रा� गन� र खुलेर कुरा गन�का लािग यस कागजातको सु�मा सूचीब� केही 
स्रोतसाधनह�लाई स�क�  पिन गन� स�ु�न्छ । तपाईंसँग तल उ�ेख ग�रएका थप औपचा�रक 
अिधकारह� पिन �न्छन् । यसमा म�स्थता अनुरोध गन�, प्रशासिनक उजुरी दायर गन� र/वा उिचत प्रिक्रया 
सुनुवाइका लािग अनुरोध गन� अिधकारह� समावेश �न्छन् । प्रशासिनक उजुरी छानिबन, र/वा उिचत 
सुनुवाइ प्रिक्रयाका लािग अनुरोध दायर गन�मा तपाईंलाई सहायता गन� फारामह� उपल� छन् । 

 

म�स्थता 
तपाईंको कुनै एजे�ी वा सेवा प्रदायकसँग आफ्नो ब�ाको प्रार��क सहयोग सेवाह�, काय�क्रम, 
�ेसमे� वा यी सेवाह�म�े कुनैको पिन भु�ानीको स��मा असहमित छ भने तपाईंसँग म�स्थता 



अनुरोध गन� अिधकार �न्छ । म�स्थकता�ह� प्रभावकारी ह��ेप तकिनकह�मा प्रिशि�तप्रा� िन�� 
���ह� �नु�न्छ । 

म�स्थता अनुरोध गन�का लािग, यहाँ स�क�  गनु�होस्: Family, Infant and Toddler Program, P.O. Box 
70. Burlington, VT 05402 वा 1-800-660-4427 मा फोन गनु�होस् । 

तपाईंसँग िन� अिधकारह� �न्छन्: 

• यो� म�स्थकता�ह�को सूची प्रा� गन� । 

• यिद अ� प� वा समूह म�स्थतामा प्रवेश गन� सहमत भएमा रा��ारा िनयु� म�स्थकता�बाट 
िनः शु� म�स्थता सेवाह� प्रा� गन� । 

• म�स्थतालाई िक त िववाद समाधानको एक मात्र उपायको �पमा वा उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ वा 
प्रशासिनक उजुरी छानिबनसँगै प्रार��क, िभ� प्रिक्रयाको �पमा प्रयोग गन� । 

• दुवै प�ह�लाई उपयु� �ने समय तथा ठाउँमा समयमा नै सम�ा तथा सरोकारका कुराह�का 
बारेमा छलफल गन�का लािग म�स्थता बैठकह� आयोजना गन� लगाउने । 

• म�स्थतामा सहयोग पुऱ् याउनका लािग प्रितिनिध, अिधव�ा र/वा वकीललाई साथमा �ाउने । 

• म�स्थता प्रिक्रयाको क्रममा �ने छलफलह� गो� �न्छन् र पिछ �ने कुनै पिन उिचत प्रिक्रया 
सुनुवाइ वा देवानी कानुनी काय�वाहीह�मा प्रमाणको �पमा प्रयोग गन� सिकदैन भनेर थाहा पाउने 
। 

• कुनै पिन समयमा म�स्थतालाई समा� गन� । 

• सहमत भएको सम्झौतालाई िल�खतमा गन� । 

 

प्रशासिनक उजुरी 
तपाईंसँग प्रार��क सहयोगमा तपाईं वा तपाईंको ब�ाका अिधकारह�मा तपाईंलाई उ�ंघन भएको 
भनेर ला�े कुराह�का बारेमा सह-नेतृ� गन� एजे�ीह�ले छानिबन ग�न् भनेर अनुरोघ गन� अिधकार 
पिन �न्छ । यो Children's Integrated Services, Child Development Division, 280 State Drive, 
Waterbury, VT 05671-1040 - 1-800-649-2642 मा प्रशासिनक उजुरी दायर गरेर पिन गन� सिकनेछ । 
उजुरी आधा�रत रहेको त�ह�को स��मा िल�खत बयान िदनु उ�म �न्छ तर िवशेष प�र�स्थितह�को 
कारणले गदा� यो स�व छैन भने तपाईंको उजुरीलाई स�ारको अ� मा�ममाफ� त प्रा� गरेर िल�खत 
�पमा रा� सिकनेछ । तपाईंलाई जानकारी उपल� गराउनमा सहयोग गन�का लािग फाराम उपल� छ र 



यसलाई तपाईंको �ेत्रमा रहेको आयोजक एजे�ी वा रा�को बाल एकीकृत सेवा काया�लय (Children's 
Integrated Services Office) लाई 1-800-649-2642 मा स�क�  गरेर अनुरोध गन� सिकनेछ । 

अिधकांश प�र�स्थितह�मा, प्रशासिनक उजुरीका लािग ग�रएको अनुरोधको छानिबन किथत उ��न 
भएको एक वष�िभत्र अिनवाय� �पमा ग�रनुपछ�  । यिद किथत उ��न लगातार भइरहेको छ वा �ितपूित� 
सेवाह� माग ग�रएको छ भने प्रशासिनक उजुरीका लािग ग�रएको अनुरोधको छानिबन किथत उ��न 
भएको 3 वष�भ�ा बढी न�नेगरी ग�रन सिकनेछ । सामा�तया तपाईंलाई अटन� आव�कता पद�न । 

भम��को एजे�ी अफ एजुकेशन (िश�ा एजे�ी) र एजे�ी अफ ह्युमन सिभ�सेज (मानव सेवा एजे�ी) 
सँग सरोकारका कुराह�को छानिबन गन� र तपाईंलाई त� तथा िन�ष�ह� सिहतको िल�खत िनण�य र 
अ��म िनण�यका कारणह� उपल� गराउनका लािग उजुरी प्रा� भएको िमितबाट 60 िदनको समय �न्छ 
। 

यिद उिचत प्रिक्रया सुनुवाइको िवषय पिन भएको िल�खत उजुरी प्रा� भयो वा उजुरीमा एक वा सोभ�ा 
बढी उिचत प्रिक्रया सुनुवाइको िह�ा भएको धेरै सम�ाह� रहेका छन् भने सुनुवाइको िन�ष� प्रा� 
न�ँदास� उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ�ारा स�ोधन ग�रएको उजुरीको कुनै पिन अंशलाई अलग रा�खनेछ । 
उजुरीमा उिचत प्रिक्रया सुनुवाइको अंश नरहेको कुनै पिन मािमलालाई 60 िदनको समयसीमािभत्र 
प्रशासिनक उजुरी प्रिक्रयामाफ� त छानिबन ग�रनेछ । यिद प्रशासिनक उजुरीको मािमलाका बारेमा समान 
प�ह� रहेका उिचत प्रिक्रया सुनुवाइमा पिहले नै िनण�य ग�रएको भएमा सुनुवाइको िनण�य बा�कारी �न्छ 
। प्रशासिनक उजुरीलाई उिचत प्रिक्रयामाफ� त ग�रएको िनण�य पालना गन� एजे�ी असफल भएको छ भनेर 
आरोप लगाउँदै दायर गन� सिकन्छ । 

 

उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ 
साव�जिनक एजे�ी वा सेवा प्रदायकको तपाईंको ब�ाको पिहचान, मू�ा�न वा �ेसमे� (स्थापन) लाई 
चुनौती िदन वा प्रार��क सहयोग उपल� गराउने �वस्था वा अ�ीकृित वा ��ा सेवाह�का लािग 
भु�ानीमािथ प्र� उठाउनका लािग, तपाईंसँग Children's Integrated Services, Child Development 
Division, 280 State Drive, Waterbury, VT 05671-1040 मा िल�खतमा िन�� उिचत प्रिक्रया 
सुनुवाइका लािग अनुरोध गन� अिधकार �न्छ । जानकारी उपल� गराउनमा तपाईंलाई सहयोग गन�का 
लािग फाराम उपल� रहेको छ । तपाईंले आफ्नो �ेत्रको स्थानीय CIS एजे�ीबाट वा रा�को बाल 
एकीकृत सेवा काया�लयलाई 1-800-649-2642 मा फोन गरेर फारामका लािग अनुरोध गन� स�ु�न्छ । 

उिचत प्रिक्रया सुनुवाइ सु� ग�रसकेप�ात्, तपाईंसँग िन� अिधकारह� �न्छन्: 



• कुनै पिन िन:शु� वा कम लागतका कानुनी र उपल� अ� उपयु� सेवाह�का बारेमा बताइने 
(उदाहरणका लािग, सुनुवाइमा सा�ी भएको �न स�े अस�म गराउने अवस्थाह�का स��मा 
िवशेष�) । 

• तपाईंको आफ्नो ब�ाका लािग प्रार��क सहायता सेवाह�को �वस्थामा संल� �ने वा सुनुवाइमा 
अ� कुनै पिन ता�रकमा ���गत वा �ावसाियक �ची रा�े एजे�ीह�म�े कुनै पिन 
एजे�ी�ारा रोजगारीमा नलगाएका ���बाट सुनुवाइ स�ाल्न गराउने (सुनुवाइ गन� अिधकारी 
भम��को िडपाट�मे� अफ एजुकेशन वा एजे�ी अफ ह्युमन सिभ�सेजका कम�चारीह� �ँदैनन् 
िकनभने उनीह�लाई �स �मतामा सेवा िदनका लािग िवभाग�ारा भु�ानी िदइने ग�रन्छ) । 

• प्र�ेक सुनुवाइ अिधकारीको यो�ता िववरणसिहत सुनुवाइ गन� अिधकारीको �पमा सेवा प्रदान 
गन� ���ह�को सूची उपल� गराइने । 

• आफ्नो ब�ालाई साथमा उप�स्थत गराउने । 

• सुनवाइलाई मनािसब उपयु� समय तथा स्थानमा र सव�साधारणका लािग खु�ा गन� लगाउने । 

उिचत प्रिक्रया सुनुवाइमा संल� दुवै प�ह�ले: 

• सुनुवाइमा कानुनी परामश�दता� र प्रार��क सहयोग सेवाह�को प्रावधानको स��मा िवशेष �ान 
वा प्रिश�ण प्रा� भएका ���हरबाट सुझाव प्रा� गन� र उनीह�लाई सुनुवाइमा साथमा �ाउन 
स�ेछन् । 

• प्रमाण प्र�ुत गन� र सा�ीह�को परी�ण तथा िजरह गन� र सा�ीह�लाई अिनवाय� उप�स्थत �न 
लगाउन स�ेछन् । 

• सुनुवाइभ�ा क�ीमा पिन पाँच िदन अगािड खुलासा नग�रएको कुनै पिन प्रमाण (कुनै पिन 
मू�ा�नसिहत) लाई सुनुवाइमा प्र�ुत गन� िनषेध गन� स�ेछन् । 

• सुनुवाइ अिधकारीलाई िनि�त समय थप गन� क लािग अनुरोध गन� स�ेछन् । 

• तपाईंलाई रेकड�का लािग शु� लगाइने छैन भ�े कुरा बुझेर सुनुवाइको इलो�� ोिनक वा िल�खत 
शा��क रेकड� आफूलाई उपल� गराइिदन लगाउन स�ेछन् । 

• प�रवार, िशशु र बालबािलका प�रयोजना (Family, Infant and Toddler Project) ले सुनुवाइका 
लािग प्रार��क अनुरोध प्रा� गरेपिछ 45 िदनिभत्र त�का िल�खत िन�ष�ह� र िल�खत िनण�य 
प्रा� गन� स�ेछन् । 

उिचत प्रिक्रया सुनुवाइका िनण�यह�को प्रितिलिपह� भम��को इ�रएजे�ी कोओिड�नेिटङ काउ��ल 
(अ�र-एजे�ी सम�य प�रषद) मा पठाइन्छ र अनुरोध गरेपिछ सव�साधारणलाई उपल� �न्छन् । संघीय 



कानुनको गोपनीयतास��ी आव�कताह�लाई �ानमा राख्दै िनण�यह�का प्रितिलिपह�बाट 
���गत �पमा पिहचान खुल्न स�े सबै जानकारीलाई हटाइन्छ । उिचत प्रिक्रया िनण�यको प्रितिलिप 
प्रा� गन�का लािग, कृपया Vermont Agency of Education, Legal Division, 219 North Main Street, 
Suite 402, Barre, VT 05641 मा स�क�  गनु�होस् । 

सुनुवाइको कुनै प�ले िनण�यको िव��मा पुनरावेदन नगदा�स� उिचत प्रिक्रया सुनुवाइमा ग�रएको िनण�य 
अ��म �न्छ । �ेत्रािधकार भएको संघीय िड��� � वा रा��रीय अदालतमा देवानी िनवेदन दायर गरेर 
सुनुवाइको िनण�यको िव��मा पुनरावेदन गन� अिधकार तपाईंसँग �न्छ । संघीय अदालतमा मु�ा दायर गन� 
काय�वाहीह�को सीमा संघीय अदालतले तो�े भएतापिन यी अदालतह�ले रा�को कानुन 16 VSA 
Section 2957 बमोिजम सामा�तया रा�को कानुनको अधीनमा रहेर काय�वाहीको कारणका लािग 
हद�ादको कानुन अपनाउने गछ� न् । भम��को कानुनले समयको सीमा तोकेको छ जसमा तपाईंले उिचत 
प्रिक्रया सुनुवाइको िनण�य प्रा� ग�रसकेपिछ 90 िदनमा पुनरावेदन गन� स�ु�न्छ । 

 

शैि�क सरोगेट अिभभावकह� 
यिद प्राकृितक आमा वा बाबुको �पमा आफ्नो ब�ाको प�मा काय� गन�का लािग तपाईं उपल� �नु�� वा 
तपाईंको ब�ा रा�को िज�ेवारीमा छन् भने तपाईंको ब�ाको प्रार��क सहयोग सेवाह�सँग स���त 
सबै मािमलाह�मा तपाईंको स�ामा काय� गन�का लािग किम�र अफ एजुकेशन (िश�ा आयु�) �ारा 
अिनवाय� �पमा शैि�क सरोगेट अिभभावक िनयु� गनु�पछ�  । शैि�क सरोगेट अिभभावकको आफूले 
प्रितिनिध� गन� ब�ाका िहतह�सँग बाँिझने कुनै पिन सरोकार वा रोजगारका स��ह� �ने छैन र 
उनीसँग ब�ाको पया�� प्रितिनिध� सुिनि�त गन� �ान तथा सीपह� �न्छन् । शैि�क सरोगेट 
अिभभावकलाई तपाईंको ब�ा वा तपाईंको प�रवारलाई प्रार��क सहयोग सेवाह� वा अ� सेवाह� 
उपल� गराउने कुनै पिन एजे�ी�ारा रोजगा�रमा लगाइने छैन । शैि�क सरोगेट अिभभावकले मू�ा�न 
तथा परी�ण, यो�ता िनधा�रण, IFSP को िवकास तथा काया��यन लगायत वािष�क र आविधक समी�ाह�, 
प्रार��क सहयोग सेवाह�को चालू �वस्था र यस काय�क्रमअ�ग�त स्थािपत अ� कुनै पिन 
अिधकारह�सँग स���त सबै मािमलाह�मा तपाईंको ब�ाको प्रितिनिध� गन�छन् । 

 

यी प्रिक्रयाह�मा म�त प्रा� गन�का लािग तपाईलें यहाँ पिन स�क�  गन� 
स�ु�नेछ: 
अपा�ता कानुन प�रयोजना काया�लय स्थानह�: 

P.O. Box 1367, Burlington, VT 05402,1-800-889-2047 वा (802)-863-2881 (�ाइस तथा TTY) 
P.O. Box 606, Montpelier, VT 05601-0606,1-800-789-4195 वा (802) 223-6377 (�ाइस तथा 



TTY) 
57 North Main Street,Rutland, VT 05701, 1-800-769-7459 वा (802) 775-0021 (�ाइस तथा TTY) 
56 Main Street, Suite 301,Springfield, VT 05156,1-800-769-9164 वा (802) 885-5181 (�ाइस तथा 
TTY) 
1111 Main Street,St. Johnsbury, VT 05819,1-800-769-6728 वा (802) 748-8721 (�ाइस तथा TTY) 

Vermont Family Network (भम�� �ािमली नेटवक� ) 
600 Blair Park Road 
Suite 240 
Williston, VT 05495 
1-800-870-6758 वा (802) 764-5294 (�ाइस तथा TTY) 

Vermont Agency of Education (भम�� एजे�ी अफ एजुकेशन) 
Family and Educational Support Team (प�रवार तथा शैि�क सहायता टोली) 
219 North Main Street, Suite 402 
Barre, VT 05641 
(802) 828-5114 (�ाइस) 
(802) 828-2755 (�ाइस/TTY) 

Children's Integrated Services (बाल एकीकृत सेवा) 
Child Development Division (बाल िवकास महाशाखा) 
280 State Drive 
Waterbury, VT 05671-1040 
1-800-649-2642 

 


	प्रारम्भिक सहयोगमा अभिभावकीय अधिकारहरू
	गोपनीयता
	तपाईंको बच्चाका रेकर्डहरू
	मूल्याङ्कन तथा परीक्षण प्रक्रियाहरू
	वन प्लान (One Plan) वा व्यक्तीकृत पारिवारिक सेवा योजना (IFSP)
	वन प्लान बैठकहरू
	समयसीमाहरू
	सेवाहरूको भुक्तानी
	सूचना
	यदि तपाईंका सरोकारका कुराहरू छन् भने विकल्पहरू
	मध्यस्थता
	प्रशासनिक उजुरी
	उचित प्रक्रिया सुनुवाइ
	शैक्षिक सरोगेट अभिभावकहरू
	यी प्रक्रियाहरूमा मद्दत प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ:
	यी प्रक्रियाहरूमा मद्दत प्राप्त गर्नका लागि तपाईंले यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ:


