
विशेष आिश््यकता भएका बालबाललकाका 
परििाि ि िककलहरूका लालि जानकािी

800-879-2301
TTY प्र्योिकताताहरू: PA Relay 711

विशेष लशक्ा
    कन््सल््टलाइनकन््सल््टलाइन
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अभििावकका लागि मद्दत
विशेष लशक्ा प्रणाली भ्ामक ि ककहलेकाहीँ भािी हुन ्सक््छ। न्याँ 
परिस््थथिलत िा अ्सहमलतहरू उत्पन्न भएको खण््डमा, तपाईंको अलिकािहरू 
के हुन ्ि तपाईंका लालि के विकल्पहरू उपलब्ि ्छन ्भनेि लनिातािण िनता 
िाह्ो हुन ्सक््छ।

विशेष लशक्ाका बािेमा जानकािीका लालि अलभभािकहरूलाई मद्दत िनता, 
कन््सल््टलाइनलाई अलभभािकहरू ि अपाङ्िता भएका बालबाललका ि लत 
बालबाललकाहरूका िककलहरूका लालि ्टोल-फ्री ्ेसिाको रूपमा ्थथिापना 
िरिएको लथि्यो।

तपाईं्ँसि विशेष लशक्ा, उपहाि प्राप्त लशक्ा, िािा 504 िा अ्सािािण 
आिश््यकता भएका बच््चाको अलभभािकका रूपमा तपाईंको अलिकािका 
बािेमा प्रश्न िा ्सिोकाि ्छ भने, कन््सल््टलाइन विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई 
्सह्योि िनता ्सक्नहुुन््छ।

तपाईंले 800-879-2301 िा 717-901-2146 मा कल ििेि  
कन््सल््टलाइनलाई ्सम्पकता  िनता ्सक्न ुहुन््छ िा तपाईंले  
www.odr-pa.org/contact-consultline मा अनलाइन अनिुोि फािम  
भिेि कन््सल््टलाइनले तपाईंलाई कल िनता अनिुोि िनता ्सक्नहुुन््छ।

कन््सल््टलाइनले अङ्गे्जी ि ्थपेलन्स भाषामा प्रत््यक् ्ेसिा उपलब्ि ििाउँ्छ 
ि दोभाषे ्ेसिाको ्सहा्यताले अन््य भाषाहरूमा कल िननेहरूलाई ्ेसिा कदन 
्सक्म ्छ। 

अपाङ्िता भएका बालबाललकाका अलभभािक ि अलििक्ाहरूलाई ्ेसिा कदन 
कन््सल््टलाइन ्थथिापना िरिएको हो। अपाङ्िता भएका बालबाललकाका 
परििािलाई ्सह्योि प्रदान िनने ्स्ंथथिा ि एजेन््सीहरूले पलन कन््सल््टलाइन 
प्र्योि िनता ्सक््छन।् प्रश्नहरू भएमा विद्ाल्यका कमता्चािीहरूले विशेष लशक्ा 
ब््ययूिोलाई 717-783-6913 मा ्सम्पकता  िनुताप्छता।

कन््सल््टलाइन िनेको…
विशेषज्ञको ्सीिा ललङ्क जो लनम्न हुने ्छ:

•• तपाईंको ल्चन्ताहरू ्सनु्ने ि तपाईंको बच््चाको आिश््यकताहरूको 
बािेमा विकल्पहरू ्छलफल िनने

•• प्रश्नहरूको जिाफ कदने ि ्सम्बस्न्ित ्संघी्य ि िाज््य कानयूनहरूका 
बािेमा जानकािी कदने

•• तपाईंको बच््चाको का्यताक्रमका बािेमा अ्सहमलतहरू ्समािान िनता 
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विकल्पहरू ्छलफल िनुताहो्स:्

• िाज््य िुना्सो प्रकक्र्या
• प्रकक्र्याित ्सिुक्ाहरू 
• औप्चारिक ि अनौप्चारिक वििाद ्समािानका लालि अन््य 
्सम्भािनाहरू

•• अन््य प्रकािको ्समथितान प्रदान िनने एजेन््सी ि ्सं्थथिाहरू पकह्चान 
िनुताहो्स ्

•• तपाईंलाई विशेष लशक्ा ि तपाईंको बच््चाको लनःशुल्क ि उप्युक् 
्सािताजलनक लशक्ाको अलिकािका बािेमा थिप जान्न मद्दत िनता 
स्ोत्सािनहरू प्रदान िनुताहो्स ्

कन््सल््टलाइन ववशषेज्ञहरूले ननम्न िर्दैनन…्

•• अलििक्ाका रूपमा का्यता िनने 
•• कानयूनी ्सल्लाह प्रदान िनने 

तपाईंले स्ककू ल-्सम््बन्न्धित गिन्ताका ्बारेमा कल िन्ननु अनि…

्यी मध््ेय केही विकल्पहरू प्र्या्स िनता वि्चाि िनुताहो्स:्
•• आफ्नो बच््चाको लशक्क, ्सल्लाहकाि ि/िा प्रिानाध््यापलाई 
्सम्पकता  िनने 

•• आफ्नो विद्ाल्यको विशेष लशक्ा लनदनेशक्सँि ्सिोकािहरूबािे 
्छलफल िनने 

तपाईंले कन््सल््टलाइनमा कल िर्ानु…
कृप्या लनम्न जानकािी ्छोड्नहुो्स।् ्य्सले कन््सल््टलाइन विशेषज्ञलाई 
्सम्यम ैतपाईंलाई ्सम्पकता  िनता अनमुलत कदने ्छ।

•• तपाईंको नाम
•• घि, व््यापाि ि/िा ्ेसल फोन नम्बि
•• तपाईंलाई दोहो्याताएि कल िनता पिामशता लाइन विशेषज्ञका लालि 
अकको तीन व््यापारिक कदनहरूमध््य (वबहान 8:00 बजे ि 4:00 बजेको 
बी्चमा) िाम्ो ्सम्यहरू।

•• तपाईंको ल्चन्ता िा प्रश्नका बािेमा ्छो्टो ्सन्देश
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प्ाववगधिक ्सहायता र वववार् ्समाधिान
पेन्न््सलिेननया प्भशक्षण र प्ाववगधिक ्सहायता ्सञ््जाल (PaTTAN)

800-441-3215  East  
800-360-7282  Harrisburg  
800-446-5607  Pittsburgh िेब्साइ्ट: www.pattan.net

PaTTAN ले पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभाि, विशेष लशक्ा ब््ययूिोको प्रलशक्ण 
ि प्राविलिक ्सहा्यता शाखाको रूपमा ्ेसिा ि्छता। PaTTAN ्सल्लाहकािहरूले 
पेस्न््सल्भेलन्या लभत्रका ्थकयू ल स्जल्लाहरूलाई ्समथितान िनता व््याि्साल्यक 
विका्स, प्राविलिक ्सह्योि ि ्सयू्चना प्र्सािका के्त्रमा ्ेसिाहरू प्रदान िनता 
मध््यितती एकाइहरू्सँि लमलेि काम ि्छतान।् PaTTAN िेब्साइ्टले जानकािी, 
प्रकाशन ि अन््य एजेन््सीहरूको ललङ्कहरूका लालि अलभभािक पषृ्ठ ्समािेश 
ि्छता।

वववार् ्समाधिानका लागि कायानुलय (ODR)

आिाज: 800-222-3353  
TTY प्र्योिकताताहरू: PA Relay 711 इमेल: odr@odr-pa.org 
फ््याक््स: 717-657-5983 िेब्साइ्ट: www.odr-pa.org

ODR ले पेस्न््सलभेलन्याको विशेष लशक्ा मध््य्थथिता ि उल्चत प्रकक्र्या 
प्रणालीहरूको ्समन्ि्य ि व््यि्थथिापन ि्छता। ODR ले अलभभािक ि शसै्क्क 
एजेन््सीहरूलाई प्रािस्म्भक ह्थतके्प प्रणालीद्ािा ्ेसिा कदइएका बालबाललका, 
ििदान पाएका विद्ाथितीहरू (िा पाउन्सक्ने) ि अपाङ्िता भएका विद्ाथितीहरू 
(िा अपाङ्िता भएको ठालनएका) शसै्क्क वििादहरू ्समािान िनता 
स्ोत्सािनहरू उपलब्ि ििाउँ्छन।्

्साम्नर्ानयक अभििावक स्ोत्साधिन केन्द्रहरू
Hispanos Unidos para Niños Excepcionales (HUNE)
(अ्सािािण बच््चाहरूका लालि Hispanics United)

आिाज: 215-425-6203 इमेल: huneinc@aol.com  
फ््याक््स: 215-425-6204 िेब्साइ्ट: www.huneinc.org

HUNE ले अ्सािािणता भएका बालबाललकाका अलभभािकहरूलाई आफ्ना 
बालबाललकाका लालि लनःशलु्क ि उप्यकु् िणु्थतिी्य लशक्ा प्राप्त िनता 
अलिकाि कदन््छ। लतनीहरूले ्सकं्रमण ्ेसिाहरू ्सकहत विशेष लशक्ा ि 
्समथितानका ्सब ैपक्हरूमा प्रलशक्ण का्यताक्रमहरू प्रदान ि्छतान।् HUNE 
कफला्ेडस्ल्फ्याको अमेरिकन ्थट्ी्ट एम्पाििमेन््ट जोनमा कह्थपलैनक 
आमाबाबकुो, ति ्सीलमत ्ैछन, ्ेसिा ि्छता।

अभििावकहरूका लागि स्ोतहरू
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भमशन ्सशन््ततकरण
आिाज ि फ््याक््स: 814-825-0788  
इमेल: advocate@missionempower.org 
लनःशलु्क: 855-825-0788 िेब्साइ्ट: www.missionempower.org

लमशन - लशक्ा, िकालत, ्सशवक्किण ि अलभभािक ्सलंग्नता माफता त 
हामी अपाङ्िता भएका ्यिुाहरूलाई उनीहरूको ्समदुा्यमा जीिनका ्सब ै
पक्हरूमा पयूणता एकरीकिण खोज््छौं।

लभजन - लमशन एम्पाििले एउ्टा ्समदुा्यको परिकल्पना ि्छता जहाँ ्सब ै
अपाङ्िता भएका ्यिुाहरूले आफ्नो ्समदुा्यलाई अझ िाम्ोका लालि 
परििततान िददै आफ्ना ्सपनाहरू पछ््याउन आफ्नो उपहाि ि प्रलतभा प्र्योि 
ि्छतान।्

अभििावक ताभलम तथा ्सकूिना केन्द्र
अभििावक भशक्षा र वकालत नेततृ्व (PEAL) केन्द्र
आिाज: 412-281-4404  
लनःशलु्क: 866-950-1040  
TTY: 412-281-4409 इमेल: info@pealcenter.org 
फ््याक््स: 412-281-4408 िेब्साइ्ट: www.pealcenter.org

PEAL केन्द्र अपाङ्िता भएका बालबाललकाका अलभभािकहरूको ्स्ंथथिा हो 
ज्सले अन््य अलभभािक ि पेशेििहरूलाई ्सह्योि िनता पगु््छ। PEAL केन्द्रले 
पेस्न््सलभेलन्याको पस्चिमी ि मध््य के्त्रहरूमा प्रािस्म्भक ह्थतके्प, विशेष 
लशक्ा ि ्समािेशी लशक्ाको बािेमा का्यताशाला, प्रलशक्ण ि जानकािी प्रदान 
ि्छता। अलभभािक ्सल्लाहकािहरू विशेष लशक्ा प्रकक्र्या ि ्सम्थ्या ्समािान 
िणनीलतहरूका बािेमा जानकािीको ्साथि परििािलाई ्सह्योि िनता उपलब्ि 
्छन।्
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पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभाि (PDE) ले जालत, िंि, िालमताक ्सम्प्रदा्य, िशं, ्सघं ्सद्थ्यता, 
उमेि, ललङ्ि, ्यौन झकुाि, लसै्ङ्िक पकह्चान िा अलभव््यवक्, िाव्रि्य उत्पवतिको आिाि 
एड््स िा ए्चआईभी स््थथिलत, अ्सक्मता, िा कुन ैअन््य कानयूनी रूपमा ्सिुस्क्त िितामा 
आफ्ना शसै्क्क का्यताक्रम, िलतविलि िा िोजिाि अभ््या्सहरूमा भेदभाि िददैन। ्य्स 
नीलतको घोषणा पेस्न््सलभेलन्या मानि ्सम्बन्ि ऐन लिा्यत िाज््यको कानयून ि 1964 
को नािरिक अलिकाि ऐनको शीषताक VII, 1972 को लशक्ा ्सशंोिनको शीषताक IX, 1973 को 
पनु्थथिातापना ऐनको िािा 504, 1967 को िोजिाि ऐन मा उमेि भेदभाि ि 1990 को अमेरिकरी 
अ्सक्मता अलिलन्यम ्सकहत ्सघंी्य कानयून अन्ुसाि ्छ।
तपाईं्सँि ्य्स प्रकाशनका बािेमा कुन ैप्रश्नहरू भएमा िा थिप प्रलतललवपहरूका लालि, 
्सम्पकता  िनुताहो्स:् ConsultLine, 6340 Flank Drive, Harrisburg, PA, 17112; 800-879-2301; TTY प्र्योिकताताहरू: 
PA Relay 711।
लनम्न व््यवक्हरूलाई िैि-भेदभाि नीलतहरूका बािेमा ्सोिप्ुछ िनता लन्ुयक् िरिएका 
्छन:्

विद्ाल्यमा भेदभाि भएको िुना्सो:
 मानि ्सम्बन्ि प्रलतलनलि
 इन्ेटक क्डलभजन
 पेस्न््सलभेलन्या मानि ्सम्बन्ि आ्योि: 
 (Human Relations Representative
 Intake Division
 Pennsylvania Human Relations Commission): 
 www.phrc.state.pa.us
 ह्ारि्सबिता के्त्री्य का्याताल्य: आिाज (717) 787-9780, ्सन्देश (717) 787-7279
 वपट््सबिता के्त्री्य का्याताल्य: आिाज (412) 565-5395, ्सन्देश (412) 565-5711
 कफला्ेडस्ल्फ्या के्त्री्य का्याताल्य: आिाज (215) 560-2496, ्सन्देश (215) 560-3599

पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभािका कमता्चािी विरुद्ध उजुिीहरू:
 पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभाि
 मानि ्सम््सािनको ्समान िोजिाि अि्सि प्रलतलनलि ब््ययूिो
 (Pennsylvania Department of Education
 Equal Employment Opportunity Representative
 Bureau of Human Resources)
 11th Floor, 333 Market Street
 Harrisburg, PA  17126-0333
 आिाज ्ेटललफोन: (717) 787-4417
 फ््याक््स: (717) 783-9348, पाठ ्ेटललफोन TTY: (717) 783-8445
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अपाङ्िता भएका व््यवक्हरूका लालि लशक्ा विभाि लभत्रको आिा्सका बािेमा 
जानकािी:
 पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभाि
 अमेरिकरी अ्सक्मता अलिलन्यम ्समन्ि्यक मानि ्सम््सािनको ब््ययूिो
 (Pennsylvania Department of Education
 Americans with Disabilities Act Coordinator
 Bureau of Human Resources)
 11th Floor, 333 Market Street
 Harrisburg, PA  17126-0333
 आिाज ्ेटललफोन: (717) 787-4417
 फ््याक््स:  (717) 783-9348, ्सन्देश ्ेटललफोन TTY: (717) 783-8445

शसै्क्क कानयून िा मुद्दाहरूका बािेमा ्सामान््य प्रश्नहरू:
 पेस्न््सलभेलन्या लशक्ा विभाि विद्ाल्य ्ेसिा एकाइ
 लनदनेशक
 (Pennsylvania Department of Education
 School Services Unit
 Director)
 5th Floor, 333 Market Street
 Harrisburg, PA  17126-0333 
 आिाज ्ेटललफोन: (717) 787-4860
 फ््याक््स: (717) 783-6802, ्सन्देश ्ेटललफोन TTY: (717) 783-8445



OFFICE FOR DISPUTE RESOLUTION
6340 Flank Drive

Harrisburg, PA 17112-2764

हामीलाई ्सम्पकनु  िन्ननुहो्स ् . . .
(800) 222-3353          
(717) 901-2145

TTY प्र्योिकताताहरू: PA Relay 711

ननम्न वे्बमा हामीलाई भ्रमण िन्ननुहो्स ् . . .
www.odr-pa.org
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