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IEP सवुिधषा
व्र्वतिित गिक्ा कार्याक्रम (IEP) सवुिधा 
आमाबाब ुर विद्ालर्का कमयाचारीहरूका लागि 
उपलब्ध विकल्प हो जब उनीहरू दिुलेै IEP 
सम्बन्धी मदु्ाहरूमा छलफल िनया मद्त 
िनयाका लागि IEP बठैकमा उपस््थथित हुन 
एक तट्थथि व्र्वति — IEP सवुिधाकताया — हुन ु
मलू्र्िान हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन्छन।् 
धेरै जसो IEP बठैकहरूलाई IEP सहजकतायाको 
सेिाहरू आिश्र्क पददैन। सामान्र्तर्ा, 
अगभभािक र विद्ालर्का कमयाचारीहरूलाई 
विद्ाथिथीको आिश्र्कताको बारेमा एकअकायासिँ 
सञ्चार िनया कठठनाइ भइरहेको अि्थथिाहरूमा 
IEP सहजकतायालाई ल्र्ाइएको हुन्छ। IEP 
सहजकतायाले गनष्पक् सचंारका लागि िातािरण 
गसजयाना िनया र विद्ाथिथीका लागि IEP को 
सफल म्थर्यौदा तर्ार िनया मद्त िछयान।् 
प्ारस्म्भक ह्थतके्प सेिाहरू, वप््थकूल सेिाहरू, 
र उपहार प्ाप्त विद्ाथिथीहरूका लागि GIEP 
बठैकहरूका लागि IFSP बठैकहरूका लागि 
सवुिधा सेिाहरू पगन उपलब्ध छन।्
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सहजकतिषा्यको भशूमकषा
सहजकतिषा्यले:
• IEP टोलीलाई विद्ाथिथीको आिश्र्कताहरूमा ध्र्ान 

केस्न्रित िनया मद्त िछयान।्
• समग्र एजेन््डा गसजयाना िनया 

र बठैकका लागि आधारभतू 
गनर्महरू सब ैIEP टोली 
सद्थर्हरूको सहमगतमा उत्पादन 
िनया मद्त िनया सक्छन।्

• बठैकको समर्मा उत्पन्न हुने 
वििाद र असहमगतहरू समाधान 
िनया IEP टोलीलाई सहर्ोि िछयान।् 
IEP सहजकतायाले सामान्र्तर्ा IEP सिँ सम्बस्न्धत 
वििादहरूलाई सम्बोधन िददैनन।्

• सब ैIEP टोली सद्थर्हरू बीच खलुा सञ्चार कार्म 
राख्न मद्त िछयाछयान ्।

• मो्ेडल प्भािकारी सचंार र सनु्छन।्
• IEP टोलीका सद्थर्हरूलाई काममा र बठैकका लागि 

तोठकएको समर् गभत्र राख्न मद्त िछयान।्
• गनष्पक्ता कार्म राख्छ र पक् गलदैन, दोष 

लिाउँदैन, िा कुन ैवििेष गनणयार् सही िा िलत हो 
ठक भनेर गनधायारण िददैनन।्

• सहमगत र असहमगतको वबन्दहुरू ्थपष्ट िछयाछयान ्।
• बठैक विद्ाथिथी केस्न्रित छ भनी सगुनस्चित िछयाछयान ्।
• समहूमा गनणयार् लादै्नन।्
• IEP टोलीको सद्थर् होइनन।्
• बठैकको अध्र्क्ता िददैनन ्िा IEP लेख्दैनन।्
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IEP सवुिधषाकषा फषाइदषाहरू
एक IEP सवुिधषाले:
• IEP टोलीका सद्थर् र अगभभािक र विद्ालर्हरू 

बीचको सञ्चार गनमायाण र सधुार िछया।
• IEP टोलीका सद्थर्हरूलाई वििाद उत्पन्न भएमा 

समाधान िनने अिसरहरू प्दान िछया।
• समाधान नभएका सम्थर्ाहरू सम्बोधन िनया नर्ाँ 

विकल्पहरू पठहचान िनया अगभभािक र पेिेिरहरूलाई 
प्ोत्साहन ठदन्छ।

• प्ठक्रर्ा सनुिुाइ ज्थता औपचाररक प्ठक्रर्ाहरू भन्दा 
वििादहरू समाधान िनया थिप लाित-कुिल सरं्न्त्रका 
रूपमा कार्या िछया।

• वििादहरू समाधान िनयाका लागि सामान्र्तर्ा कम 
तनािपणूया सरं्न्त्र हो।

• पणूया रूपमा सहभािी हुन सब ैपक्हरूलाई समथियान 
िछया।

IEP सवुिधषाकषा लषागग  
पषारििषारिक ति्यषािी
िषाम्ो ति्यषािी सफल IEP बठैकको एउटषा कुञ्जजी 
हो। निम्ि सझुषािहरूले परििषािलषाई ति्यषािी  
गि्य मद्दति गि्य स्त्छ। परििषािहरूले निम्ि 
गि्य स्त्छि:्
• तपाईंको बच्चाको िवति र आिश्र्कताहरू र उसको 

गिक्ाको बारेमा तपाईंको प्मखु गचन्ताहरूको सचूी 
बनाउन।

• तपाईंले छलफल िनया चाहनभुएको मदु्ा र तपाईंले 
सोध्न चाहनभुएको प्श्नहरूको गलस्खत सचूी तर्ार 
िनया।

• तपाईंको बच्चाको असक्मताले उसको गिक्ालाई 
कसरी असर िछया विचार िनया।
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• तपाईंको बच्चाले उसकोउनको हालको कार्याक्रममा 
प्िगत िरररहेको छ ठक छैन भनेर सोच्न। तपाईले 
के काम िरररहेको छ र केले छैन भनेर सोच्नहुुन्छ 
भन्ने बारे एक सचूी बनाउन।

• विद्ालर्बाट तपाईंको बच्चाको सबभैन्दा हालको 
मलू्र्ाङ्कन प्गतिेदन र इएप को प्गतगलवप अनरुोध 
िनया र र्ो तपाईंको बच्चाको अझ ैपगन सही र पणूया 
त्थिीर हो भनी सगुनस्चित िनया बठैक अगि समीक्ा 
िनया।

• ध्र्ानपिूयाक सनु्न इच्छुक हुन र बठैकमा छलफल 
िररएका सम्भावित समाधान र विकल्पहरू विचार 
िनया।

• IEP टोलीको सद्थर्को रूपमा आफ्नो भगूमका र 
स्जम्मेिारीहरू बारे जान्नका लागि तपाईंको ्थथिानीर् 
अगभभािक र प्गिक्ण जानकारी (PTI) केन्रि (तल 
सचूीबद्ध) द्ारा आर्ोस्जत कार्यािाला िा प्गिक्णमा 
भाि गलन। एक PTI कमयाचारी सद्थर्ले तपाईंका 
प्श्नहरूको जिाफ ठदन र तपाईंलाई बठैकका लागि 
तर्ारी िनया मद्त िनया सक्छन।्

• वििेष गिक्ा परामिया लाइन (800-879-2301) 
मा सम्पकया  िनया एक वििेषज्ञसिँ कुरा िनया जसले 
तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको वििेष गिक्ा सेिाहरूको 
सम्बन्धमा तपाईंको अगधकारहरू बझु्न मद्त िनया 
सक्छ।

• जानकारीका लागि आफ्नो ्थथिानीर् अगभभािक केन्रिमा 
सम्पकया  िरेर IEP टोलीको सद्थर्को रूपमा आफ्नो 
भगूमका र स्जम्मेिारीहरू बारे थिप जान्नहुोस।्
�	अगभभािक गिक्ा र िकालत नेततृ्ि केन्रि  

(866-950-1040)

�	गमिन सिवतिकरण (855-825-0788)

	�Hispanos Unidos para Niños Excepcionales/
Philadelphia (215-425-6203)
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IEP सवुिधषा
IEP सवुिधषा बषािे बषािम्बषाि सोगधिे प्रश्िहरू

म IEP सवुिधषा कसिी अििुोध गि्य स्त्ुछ?
र्ा त अगभभािक र्ा विद्ालर्ले IEP सवुिधाका  
लागि अनरुोध िनया सक्छन ्र र्सलाई वििाद 
समाधानका लागि कार्ायालर् (ODR) मा पेि िनया 
सक्छन;् र्द्वप, प्ठक्रर्ा ्थिसै्च्छक भएकोले, दिु ै 
पक् सहमत हुन ुपछया। र्ो फारम ODR बाट िा ODR 
को िेबसाइट (www.odr-pa.org) मा अनलाइन 
उपलब्ध छ।

IEP सवुिधषाहरू कहहले निधषा्यरिति हुन््छि?्
IEP सवुिधामा रुगच राखे्न IEP टोलीहरूले परूा र 
ह्थताक्ररत अनरुोध फारमहरू वििाद समाधानका 
लागि कार्ायालर् (ODR) मा बझुाउने वबवतिकै उनीहरूले 
बठैकमा एक सहजकताया चाहन्छन।् ODR कस्म्तमा 
दईु हप्ता अगि बठैकको अनरुोध िनया रुचाउँछ, 
तथिावप, कठहलेकाहीँ IEP बठैकहरू छोटो समर् सीमा 
गभत्र गनधायाररत िररन्छ भन्ने ODR ले बझु्छ। ODR 
ले IEP टोलीले छनोट िरेको समर् सीमागभत्र उपलब्ध 
हुने सहजकताया फेला पानने हरेक प्र्ास िनने छ। र्ठद 
र्स गमगतमा कुन ैपगन सहजकताया उपलब्ध छैन 
भने, तथिावप, IEP टोलीले गमगत पनु: अनसुगूचत 
िनया िा सहजकताया वबना अिाठ्ड बढ्न आिश्र्क हुन 
सक्छ। कुन ैपगन IEP बठैकका लागि ज्थत,ै IEP 
सवुिधा बठैक सब ैआिश्र्क IEP टोली सद्थर्हरूलाई 
पार्थपररक रूपमा सहमत हुने समर् र ्थथिानमा 
विद्ालर्द्ारा गनधायाररत िररन्छ।

IEP सवुिधषा बठैकको बषािेमषा मलषाई कसिी सगूिति 
गरििे ्छ?
IEP सवुिधा बठैकका बारेमा सचूना कुन ैपगन 
अन्र् IEP बठैक ज्थत ैहो। विद्ालर्ले अझै पगन 
अगभभािकहरूलाई IEP बठैकको उदे्श्र्, समर्, 
्थथिान र आमस्न्त्रत िररएको सचूी सठहत उगचत 
सचूना ठदन आिश्र्क छ।
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IEP सवुिधषामषा कसले भषाग शलन््छ?  
IEP सवुिधा बठैकमा उपस््थथिगत कुन ैपगन अन्र् IEP 
बठैक ज्थत ैहो। IEP टोलीका आिश्र्क सद्थर्हरू 
बठैकमा सहजकतायाका अगतररति उपस््थथित हुन्छन।् 
िरै-सवुिधाजनक IEP बठैकहरू ज्थत,ै आमाबाबसुिँ 
एक अगधितिा िा अन्र् व्र्वतिहरूलाई गनमन्त्रणा िनने 
विकल्प छ जसलाई आफ्नो बच्चाको बारेमा ज्ञान िा 
वििेष वििेषज्ञता छ।

IEP सवुिधषा बठैककषा लषागग कुि ैलषागति ्छ?
वििेष गिक्ा सम्बन्धी सवुिधाका लागि अगभभािक, 
विद्ालर् िा प्ारस्म्भक ह्थतके्प एजेन्सीहरूलाई 
कुन ैिलु्क लाग्दैन। उपहाराजनर् गिक्ा प्ाप्त 
िनने विद्ाथिथीहरूका लागि GIEP बठैकहरूका लागि 
सहजीकरण सेिाहरूको लाित विद्ालर्ले व्र्होछया।

IEP सवुिधषा सफल भएि भिे के हुन््छ?
कुन ैपगन IEP बठैकमा ज्थत,ै र्ठद IEP सवुिधार्तुि 
बठैकका पक्हरूले उनीहरूलाई पार्थपररक रूपमा 
सहमत IEP म्थर्यौदा तर्ार िनयाबाट रोक्न 
असहमगतहरू समाधान िनया सक्म छैनन ्भने, 
गतनीहरू मध्र््थथिता िा बाँकी प्ठक्रर्ा सनुिुाइ ज्थता 
वििाद समाधानका अन्र् रूपहरू पछ्र्ाउन ्थितन्त्र 
छन।्

IEP सहजकतिषा्यले टोलीकषा लषागग निर््य्य ग्छ्य?
िददैन। सहजकतायाको भगूमका भनेको टोलीले सञ्चार 
िरररहेको छ भनी सगुनस्चित िनया हरसम्भि प्र्ास 
िनुया हो ताठक IEP सहजकतायाले नभई IEP टोलीले 
विद्ाथिथीका लागि उपर्तुि IEP विकास िनया सकोस।् 
सहजकतायाले टोलीलाई IEP को विगभन्न िटकहरूमा 
सहमत हुनबाट रोक्न सक्ने द्न्द् समाधानका लागि 
सझुािहरू प्दान िरेर पगन सहर्ोि िछया। IEP 
टोलीका सद्थर्हरू मात्र गनणयार्कतायाहरू रहन्छन।्



Office for  
Dispute Resolution

6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112-2764

717-901-2145
टोल फ्री 800-222-3353 (PA मषात्र) 

फ्र्ाक्स 717-657-5983  
TTY प्र्ोिकतायाहरू: PA ररले 711 
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