
 

वििाद समाधानका लागि कार्ायालर्

सकारात्मक प्रक्रिर्ाको क्िस्सा बन्ननुिोस ्

विशेष गशक्ा मध्र्स््थताका  
लागि तपाईंको िाइड



विशेष गशक्ा मध्र्स््थता िाइड 
र्ो कािजातले मध्र्स््थता प्रक्रिर्ासिँ पररगित िनुन र मध्र्स््थता सत्रका 
लागि तर्ारी िनया मद्दत िनने जानकारी समािेश िर्या। ODR को विशेष गशक्ा 
परामशया लाइन र पाररिाररक सलंग्नता विशेषज्ञिरू  
consultline@odr-pa.org मा इमेल िा (800) 879-2301 मा कलद्ारा 
प्रश्निरूको जिाफ क्दन उपलब्ध र्न।् 

र्स िाइडमा प्रर्ोि िररएका पररभाषािरू
र्ो िाइडले विशेष गशक्ा सेिािरू प्राप्त िनने जन्मदेखि 21 िषयासम्मका सब ै
बालबागलकािरूलाई जनाउन “बाल” शब्द प्रर्ोि िरेको र्। 
र्ो िाइडले विशेष गशक्ा सेिािरू प्राप्त िनने जन्मदेखि 21 िषयासम्मका 
बालबागलकाको सेिा िनने सब ैशखैक्क ससं््थािरू र गतनीिरूका कमयािारीिरूलाई 
जनाउन “विद्ालर्” िा “शखैक्क कमयािारी” शब्द प्रर्ोि िर्या। 
र्स िाइडमा “अगभभािक” शब्दको प्रर्ोिले विशेष गशक्ा सेिािरू प्राप्त िनने 
जन्मदेखि 21 िषयासम्मका बालबागलकाका सब ैअगभभािक िा सरंक्किरूलाई 
जनाउँर्।
र्स िाइडमा, “पक्िरू” शब्दले पररिार र विद्ालर् िा शखैक्क कमयािारी 
दनुिलैाई जनाउँर्। 
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बालबागलकाको कार्यारिमका बारेमा असिमगत र वििाद िनुँदा अगभभािक र 
विद्ालर्बीिको सम्बन्ध तनािपरू्या िनुन सक्र्। अगभभािक र विद्ालर्िरू गमलेर 
काम िदाया बालबागलकािरूले राम्ो शखैक्क नगतजािरू प्राप्त िर्यान ्भन्ने कनु रा 
अननुसन्धानबाट स्पष्ट र्। विशेष गशक्ा मध्र्स््थता अपाङ्िता भएका बालबागलकाका 
पररिार र विद्ालर्िरूलाई बालबागलकाको विशेष गशक्ा कार्यारिममा उनीिरूको फरक 
दृवष्टकोर् समाधान िनया मद्दत िनया ODR द्ारा प्रस्ताि िररएको सेिा िो। पररिार र 
विद्ालर् दनुि ैमध्र्स््थता िनया सिमत र्न ्भने, ODR केस प्रबन्धकिरूले मध्र्स््थता 
सत्रको गमगत, समर् र स््थानको व्र्िस््था िर्यान।् मध्र्स््थताका फाइदािरू र्स 
िाइडमा उल्लेि िररएका र्न।्

पररिर्

मध््यस््थताको बारेमा ख््याल गर््ननुपर्ने 5 क्न राहरु

ODR मध््यस््थहरू बारे महत्त््वपूर्नु क्न राहरू

• मध्र्स््थता सिर्ोिी समस्र्ा-समाधान प्रक्रिर्ा िो जसले तनािग्रस्त सम्बन्धिरू 
गनको पानने प्रक्रिर्ा सनुरु िनया र बालबागलकाको गसकाइमा पनुन: ध्र्ान केखन्रित िनया 
मद्दत िनया सक्र्।

• मध्र्स््थता एउटा प्रक्रिर्ा िो जनुन अगभभािक र विद्ालर्को िासोको के्त्रमा 
सिमगतमा पनुग्ने आशामा आफ्ना सरोकारिरू िनुला र इमानदारीपिूयाक र्लफल िनने 
इच्र्नु कतामा गनभयार िनुन्र्। 

• मध्र्स््थता प्रर्ोि िनने गनर्यार् परू्यातर्ा स्िखैच्र्क िो। न त अगभभािक न त 
विद्ालर्का कमयािारीिरूलाई मध्र्स््थतामा भाि गलन बाध्र् पानया सक्कन्र्।

• मध्र्स््थता कनु न ैपगन समर्मा अननुरोध िनया सक्कन्र्, उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाई पक्िले 
न ैअननुरोध िररएको र् िा िगलरिेको भएतापनी। अगभभािकले मध्र्स््थतामा भाि 
गलएर उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइको आफ्नो अगधकार त्र्ाि िददैनन।् 

• मध्र्स््थतामा, पक्िरू बालबागलकाको कार्यारिममा सिँ ैसिमगतमा पनुग्र्न।् 
उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइमा, सनुननुिाइ अगधकारीले बालबागलकाको कार्यारिम कस्तो िनुने 
र् भन्ने गनर्यार् िर्या।

• मध्र्स््थकतायािरूले अगभभािक र विद्ालर्बीि फरक-फरक दृवष्टकोर्िरूबारे 
र्लफल िनया सिज बनाउँर्न।्

• मध्र्स््थकर्तािरूले बालबालगकाको कार्र्क्रमका बारेमा सिमतगका क्षेत्रिरू फेला 
पार्न अभगभािक र िगद्र्ालर्लाई सिर्ोि िर्र्न्।

• मध्र्स््थकतायािरूलाई मध्र्स््थता प्रविगध र विशेष गशक्ा काननूमा तागलम प्राप्त 
िनुन्र्न।्

• मध्र्स््थकतायािरू तटस््थ िनुन्र्न,् जसको अ्थया अगभभािक र विद्ालर्को फरक-
फरक दृवष्टकोर्बारे उिाँको कनु न ैरार् िनुँदैन। 

• मध्र्स््थकतायािरूले अगभभािक िा विद्ालर्को अगधिक्ा िा प्रगतगनगधका रूपमा 
काम िददैनन।्

• मध्र्स््थकतायािरूले पररिार िा विद्ालर्को पक्मा िनुने िरी काम िददैनन।्
• मध्र्स््थकतायािरूले अगभभािक र विद्ालर् बीिको सम््झझौतािरूलाई “मध्र्स््थता 
सम््झझौता” मा लेख्र्न,् जनुन अगभभािक र विद्ालर्ले सिमगत जनाएका कनु रािरु 
गलखित एक काननुनी रूपमा बाध्र्कारी गलखित कािजात िो।

• ODR ले मध्र्स््थलाई उसको कामका लागि सीध ैभनुक्ानी िर्या।
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मैले मध्र्स््थताबारे क्कन वििार िननुया पर्या?

मध्र्स््थता र उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइिरू बीिको केिी गभन्नतािरूलाई वििार 
िननुयािोस।्

सम्य
तपाईं ODR माफया त मध्र्स््थता अननुरोध िननुया िनुन्र् भने केस प्रबन्धकले तपाईंको 
अननुरोधको सम्बन्धमा अकको पक्लाई सम्पकया  िर्या। सामान्र्तर्ा अननुरोध िरेको 10 
क्दन गभत्र, केस प्रबन्धकले मध्र्स््थता सत्रका लागि गमगत, समर् र स््थान व्र्िस््थापन 
िदयार्न।

र्द्वप मध्र्स््थता सत्रिरू परैू क्दनका लागि गनधायाररत िररएतापनी, गतनीिरू 
सामान्र्तर्ा तीन देखि पाँि घण्टासम्म रिन्र्न।् अककोतफया , उगित प्रक्रिर्ा 
सनुननुिाइिरूलाई सामान्र्तर्ा धेरै सत्रिरू िाक्िन्र् र समाधान िनया मक्िनौं लाग्न सक्र्। 
साक्ीिरूको तर्ारी र सनुननुिाइका लागि प्रमार् सकंलन िननुया िक्कल, पररिार र स्कूल 
खजल्ला कमयािारीिरूका लागि धेरै समर्-िपत िनुन सक्र्।

लागत
ODR ले अपाङ्िता भएका विद्ा्थथीिरूका लागि मध्र्स््थता र उगित प्रक्रिर्ा 
सनुननुिाइका लागि सब ैमध्र्स््थकताया र सनुननुिाइ अगधकारी लाितिरू गतर्या। ODR 
ले कनु न ैपगन पक्ले मध्र्स््थता सत्र िा उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइमा आमखन्त्रत िनने 
अगतररक् सिभािीिरू जस्त ैअगभभािक अगधिक्ा, शखैक्क विशेषज्ञ िा िकील का 
लागि शनुल्क गतददैन। क्कनकी प्रक्रिर्ा सनुननुिाइिरूले प्रार्ः धेरै सत्रिरू गलन्र्न र 
सामान्र्तर्ा अगतररक् िियािरू समािेश िनुन्र्, समर् र पसैामा दनुि ैपक्लाई लाित 
व्र्ापक िनुन्र्। 

नर्र्नु्य नर्मानुर् 
मध्र्स््थताले गनर्यार् गनमायार्लाई बालबागलकालाई राम्ोसिँ गिन्ने व्र्वक्िरूसिँ 
रिन अननुमगत क्दन्र्: अगभभािक र गशक्किरू। मध्र्स््थतामा, बालबागलकाको 
कार्यारिमका बारेमा सब ैगनर्यार्िरू अगभभािक र शखैक्क कमयािारीिरूद्ारा गलइन्र्। 
मध्र्स््थता सम््झझौतामा  अगभभािक र विद्ालर् दनुिलेै केमा सिमगत जनाएका र्न ्
भनी उल्लेि िररएको िनुन्र्। मध्र्स््थकतायाले मध्र्स््थता नगतजाको गनर्यार् िददैन। 
र्सको विपररत, उगित प्रक्रिर्ामा, बालबागलकाको कार्यारिमका बारेमा सब ैगनर्यार् र 
आदेशिरू सनुननुिाइ अगधकारीद्ारा िररन्र्। नगतजा पररिार िा विद्ालर्का लागि 
सन्तोषजनक निनुन सक्र्।
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तपाईंको मध्र्स््थताको क्दन

र्स िण्डको उदे्दश्र् सामान्र् मध्र्स््थताको िर्यान िननुया िो। र्ो “सामान्र्” भएतापगन,  
कनु न ैपगन मध्र्स््थता प्रक्रिर्ा प्रत्रे्क मध्र्स््थकतायाको व्र्वक्ित शलैी र  
प्रा्थगमकतािरूका सा्थ ैपक्िरूको आिश्र्कताको आधारमा पररितयान िनुन सक्र् भन्ने 
कृपर्ा ध्र्ान राख्नुिोस।्

आफ्र्ो दिर्को ्योजर्ा
ODR ले मध्र्स््थता सत्रका लागि पारस्पररक रूपमा सिमत गमगत र समर् पत्ा 
लिाउन पक्िरूसिँ काम िर्या, जनुन दनुि ैपक् सिमत भएको अिस््थामा साँ्झमा पगन 
िनुनसक्र्। मध्र्स््थता सत्र कगत लामो िनुन्र् भनेर गनधायारर् िनया िाह्ो भएको कारर्ले 
तपाईंले बठैकका लागि परूा क्दन िा साँ्झको समर् अलि िननुयािोस ्भन्ने गसफाररस 
िररन्र्। सब ैसिभािीिरूलाई सत्र समाप्त नभएसम्म ैबस्न अननुरोध िररन्र्। सामान्र् 
मध्र्स््थता सत्रिरू तीन देखि पाँि घण्टाको बीिमा रिन्र्। 

ODR ले पक्िरूलाई मध्र्स््थताको गमगत, समर् र स््थानको जानकारी िराउन सम्पकया   
िर्या। पक्िरूले ODR लाई आफ्नो सिभािीिरूका सिूी उपलब्ध िराएपगर्, ODR ले 
प्रत्रे्क पक्लाई र्ो सिूी प्रदान िनने र्। विद्ालर्ले असिमगत समाधान िनया स्ोतिरू 
प्रगतबद्ध िनने अगधकार भएको व्र्वक् समािेश िननुया पर्या। पररिारिरूले मध्र्स््थतामा  
अन्र् सिभािीिरूलाई उनीिरूलाई सिर्ोि िनया आमखन्त्रत िनया सक्र्न,् तर कनु न ैपगन  
शनुल्क भएमा गतनीिरूको िियामा िनुने र्। 

मध््यस््थता/पररच्य स्नरु गिदै
मध्र्स््थता सत्र तोक्कएको समर्मा तनुरुन्त ैसनुरु िनुने र्। मध्र्स््थकतायाद्ारा अगभिादन 
िररन्र् र, आिश्र्क पदाया, सब ैपक् र आमखन्त्रत अगतग्थिरूको पररिर् क्दइन्र्। 
मध्र्स््थता प्रक्रिर्ा र आधारभतू गनर्मिरू व्र्ाख्र्ा िररएको र्। िनुला र इमानदार 
र्लफलको मित्ति, िोपनीर्ता कार्म राखे् र बाध्र्कारी सम््झझौताका लागि प्रत्रे्क  
पक्को प्रगतबद्धताको मित्तिलाई मध्र्स््थकतायाले जोड क्दन्र्।

उद््घाटर् ब्यार्
प्रत्रे्क पक्को प्रगतगनगधलाई मनुद्दा(िरू) बारे आफ्नो धारर्ा प्रस्तनुत िनने अिसर क्दइन्र्। 
सामान्र्तर्ा, प्रारखम्भक बर्ानिरू अगभभािक र विशेष गशक्ा गनदनेशक िा LEA 
प्रगतगनगधद्ारा क्दइन्र्, तर पक्िरूले र्ो आफैं  गनधायारर् िर्यान।् मध्र्स््थकताया र सब ै
सिभािीिरूले वबना अिरोध सनुन्र्न।् उद्ाटन िक्व्र्को उदे्दश्र् सबलैाई सब ैदृवष्टकोर्का 
बारेमा सिेत िराउननु िो। मध्र्स््थले प्रश्न सोध्न सक्र् िा के भगनएको  
र् त्र्सलाई सकें्प िनया सक्र्।

सं्य्नक्त सत्र
दनुि ैपक् र आमखन्त्रत अगतग्थिरू सक्ितको सरं्नुक् सत्रिरूले सम््झझौताका के्त्र र ्थप 
र्लफल र समाधान आिश्र्क पनने मनुद्दािरू पक्ििान िनया मद्दत िर्यान।् िनुला र  
विनम् असिमगत र सिंादलाई सम्भावित समाधानिरूको सनु्झाि र मलू्र्ाङ्कन िनया 
प्रोत्साक्ित िररन्र्।



4

नर्जी सत्र (ककस)
पक्िरूलाई मध्र्स््थकतायासिँ गनजी रूपमा भेट्ने अिसर िनुन सक्र्; र्स गनजी 
बठैकलाई ककस भगनन्र्। ककसको उदे्दश्र् पक्िरूलाई अकको पक् उपखस््थत नभई 
मध्र्स््थकतायासिँ िोप्र् रूपमा कनु रा िनने, सरोकार िा मनुद्दािरू व्र्क् िनने मझौका क्दननु 
िो। मध्र्स््थकतायाले सिमगत वबना अन्र् पक्सिँ ककसबाट जानकारी सा्झा िददैनन।्

मध््यस््थकतानु व्वश्ाम
उसलाई /उनीलाई र्ो आिश्र्क र् जस्तो लािेमा, मध्र्स््थतालाई कसरी अिाक्ड 
बढाउने भन्ने गनधायारर् िनया सरं्नुक् सत्र िा ककसमा के भर्ो भनेर गनजी रूपमा 
प्रगतवबखम्बत िनया मध्र्स््थले विश्ाम (बे्क) गलन सक्र्। पक्िरूले कनु न ैपगन कारर्ले 
विश्ामका लागि अननुरोध िनया सक्र्न।्

सम््झझौता लेखर्
पक्िरूले मनुद्दा(िरू) को समाधान फेला पारेमा, मध्र्स््थकतायाले गतनीिरूलाई गलखित 
सम््झझौता गसजयाना िनया मद्दत िर्यान।् पक्िरूले सम््झझौताका सतयािरू गनधायारर् िर्यान ्
र शब्दिरू रिना िर्यान।् मध्र्स््थकतायाले दनुि ैपक्का लागि गलखित रूपमा सम््झझौता 
राख्र्न।् मध्र्स््थता सत्रमा दनुि ैपक्ले सम््झझौतामा िस्ताक्र िर्यान ्। सम््झझौताको 
प्रगतगलवपिरू बठैकको कािजातको रूपमा पक्िरूलाई वितरर् िररन्र्।
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मध्र्स््थता प्रक्रिर्ामा सिभािीिरू

मध््यस््थकतानु:
• सम््झझौतामा पनुग्न अगभभािक र गशक्किरूलाई सिर्ोि िनया सिजकतायाको रूपमा 
आफ्नो भगूमका व्र्ाख्र्ा िनने।

• समस्र्ाको बारेमा प्रत्रे्क पक्को दृवष्टकोर् सनुन्ने।
• मध्र्स््थता िननुयापनने समस्र्ािरू पक्ििान िनया मद्दत िनने।
• प्रत्रे्क पक्बाट बच्िको गशक्ाका बारेमा उनीिरूको खस््थगतका रूपमा क्थनिरू 
िोज्ने, आिश्र्क भएमा स्पष्ट प्रश्निरू सोध्दै, सबलेै मनुद्दािरू बनु्ेझको सनुगनखचित 
िनने।

• असिमगतको ितयामान पक्िरूलाई जोड क्दने, विितको र्लफललाई मात्र बनुझ्न र 
र्ोजना बनाउन आिश्र्क र्। र्सको उदे्दश्र् असिमगतको सकारात्मक, अग्रिामी 
सोि समाधानमा ध्र्ान केखन्रित िननुया िो। 

• उपर्नुक् िनुँदा, प्रत्रे्क पक्सिँ िोप्र् रूपमा भेट्ने (ककस) र ककसमा र्लफल 
िररएको जानकारी सरं्नुक् सत्रमा सा्झा िननुयापर्या क्क पददैन भन्नेमा प्रत्रे्क पक्को 
गनर्यार्लाई सम्मान िनने। 

• सब ैपक्िरूलाई मद्दत िनने, सनु्झाि क्दने, सम््झझौताका के्त्रिरू गित्रर् िनने, तर 
वििाद समाधान िददैनन।्

• ODR प्रशासनलाई आिश्र्क सब ैफारमिरू सङ्कलन, परूा र वितरर् िनने।
• ठ्र्ाक्कै कनु न कनु रामा पक्िरू सिमत भएका र्न ्भन्ने उल्लेि िददै पक्िरूले 
विकगसत िरेको भाषा प्रर्ोि िरेर, मध्र्स््थकतायाले मध्र्स््थता सम््झझौता लेखे्र्न,् 
जसमा सब ैपक्िरूले िस्ताक्र िनने र्न।्

• उसको िा उनको गनर्यार्मा, र्लफलिरू अब फलदार्ी रै्नन ्भने मध्र्स््थता सत्र 
समाप्त िनने अगधकार र्।

अभििा्वकहरू:
मध्र्स््थता प्रक्रिर्ामा मद्दत िनया अन्र् सिभािीिरूलाई (जस्त ैअगधिक्ा, एक 
िकील, सल्लािकार, डाक्टर िा मनोिैज्ञागनक) लाई सत्रमा आमखन्त्रत िनया सक्कन्र्। 
व्र्ािसागर्क अगतग्थिरू द्ारा मलू्र्ाङ्कन िररएको कनु न ैपगन शनुल्कका लागि 
खजम्मेिारी अगभभािकिरूले न ैगलन्र्न।् कनु न ैअगभभािकले मध्र्स््थताका लागि 
आफ्नो सा्थमा िक्कल ल्र्ाउने र्नोट िननुया िनुन्र् भने, विद्ालर्ले पगन िक्कल 
ल्र्ाउन सक्र्। अगभभािकले कनु न ैिक्कल वबना मध्र्स््थतामा भाि गलन र्नझौट 
िननुयाभर्ो भने, विद्ालर्लाई िक्कल ल्र्ाउन अननुमगत रै्न।

व्वद््याल्य जजल्ला ्वा एजेन्सी प्रनतनर्धिहरू:
• विद्ा्थथीका आिश्र्कतािरूसिँ धेरै पररगित िनुने तीन पेशेिरिरूको टोली समािेश 
िननुयािोस।् सदस्र्सिँ स्ोतिरू प्रगतबद्ध िनने अगधकार िनुननु पर्या।

• अगभभािकले िक्कल ल्र्ाइरिेका रै्नन ्भने मध्र्स््थता सत्रमा िक्कल ल्र्ाउँदैन।
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अभििा्वक र व्वद््याल्य जजल्ला ्वा एजेन्सी प्रनतनर्धि ि्न्वै:
• मध्र्स््थताका लागि परूा क्दन अलि िननुयािोस,् सत्र र्ोटो पगन िनुन सक्र्।
• सम््झझौतामा पनुग्ने आशका सा्थ, असल विश्ासका सा्थ मध्र्स््थतामा जाननुिोस।्
• सब ैसान्दगभयाक जानकारी सक्ित आफ्ना वििारिरू सम्मानजनक रूपमा प्रस्तनुत 
िननुयािोस।्

• केक्ि नबनु्ेझको बेला स्पष्टीकरर्का लागि सोध्ननुिोस।्
• अननुरोध/आिश्र्क भएमा मध्र्स््थसिँ ककस िननुयािोस।्
• सिर्ोिी समस्र्ा समाधानका लागि अिसरिरू िोज्ननुिोस।्
• विद्ा्थथीको कार्यारिमका सब ैपक्िरूको समीक्ा िदाया अककोको दृवष्टकोर्लाई 
वििार िननुयािोस।्

• िनुला वििारका सा्थ सत्रमा सक्रिर् रूपमा भाि गलननुिोस,् सनु्झाििरू प्रस्ताि 
िनया, विकल्पिरू विकास िनया र मध्र्स््थता सम््झझौताको क्डजाइन िनया सिँ ैकाम 
िननुयािोस।्

• मध्र्स््थता सत्रको मलू्र्ाङ्कन परूा िननुयािोस।्

व्व्वाि समािार् का्यानुल्य:
• मध्र्स््थकतायािरू र्ान्ने  र तागलम क्दने।
• अगभभािक, गशक्क र मध्र्स््थतामा रुगि राखे् अगधिक्ािरूलाई सिूनात्मक 
सामग्रीिरू प्रदान िनने।

• पक्िरू मध्र्स््थता प्रर्ोि िनया सिमत भएपगर् मध्र्स््थकताया गनर्नुक् िनने।
• पेखन्सलभेगनर्ामा अगभभािक र गशक्किरूका लागि मध्र्स््थता सेिािरूको 
प्रभािकाररताको मलू्र्ाङ्कन र गनिरानी िनने।

• असक्मता भएका विद्ा्थथीिरूको सम्बन्धमा मध्र्स््थताका लागि मध्र्स््थकतायाको 
शनुल्क गतनने।.

• मध्र्स््थता सत्रिरूको मलू्र्ाङ्कन समीक्ा िनने  र प्रत्रे्क मध्र्स््थता सत्रमा 
मध्र्स््थिरूलाई प्रगतक्रिर्ा क्दने।

• र्सको िावषयाक प्रगतिेदनमा सामान्र् मध्र्स््थता जानकारी ररपोटया िनने।
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मध्र्स््थताका लागि तर्ारी 

सत्रका लाधग ्योजर्ा
परूा क्दनका लागि आफ्नो तागलका स्पष्ट राख्नुिोस।् सब ैआिश्र्क कािजातिरू ल्र्ाउन 
गनखचित िनुननुिोस।् तपाईंको जानकारी र सामग्री सिंक्ठत िननुयािोस।् तपाईंले उपखस््थत 
िनुन आमखन्त्रत िननुयाभएको अगतग्थिरूसिँ भेट्ननुिोस ्र गनम्न विषर्िरूका बारेमा 
सोच्ननुिोस:्

• बालबागलका
• समस्र्ा समाधान िनया सक्ने विकल्पिरू
• तपाईं के िनया इच्र्नु क िनुननु िनुन्र्
• तपाईं अकको पक्ले के वििार िरोस ्भन्ने िािननु िनुन्र्

सब ैपक्लाई उपखस््थत भई समस्र्ा समाधानतफया  सकारात्मक सोिका सा्थ सिभािी 
िनुन आग्रि िररएको र्।

आपतकालीर् अ्वस््थामा...
मध्र्स््थताको क्दनमा आपतकालीन अिस््था आएमा, ODR लाई 717-901-2145 
िा (800) 222-3353 मा जगत सक्दो िाँडो सम्पकया  िननुयािोस ्ताक्क अरूलाई सगूित 
िनया सक्कर्ोस।् सामान्र् कार्ायालर् समर् पगर् कल िददै िनुननु िनुन्र् भने, जिाफ क्दने 
मेगसनमा सन्देश र्ोड्ननुिोस।्
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बारम्बार सोगधने प्रश्निरू

कसले मध््यस््थता अर््नरोि गर्नु सक््छ?
बालबागलकाको गशक्ा कार्यारिममा सलंग्न जो कोिीले मध्र्स््थता अननुरोध िनया 
सक्र्न।् मध्र्स््थता सामान्र्तर्ा अगभभािक िा विशेष गशक्ाका गनदनेशक/
पर्यािेक्कद्ारा अननुरोध िररन्र्। अगभभािकसिँ िक्कल र् भने, उनको िक्कलले 
अननुरोध िनया सक्र्न।् त्र्स्त ैिरी, विद्ालर्का िक्कलले मध्र्स््थताको अननुरोध िनया 
सक्र्न,् तर अगभभािकले मध्र्स््थता सत्रमा िक्कलिरूले भाि गलने िा नक्दने भनेर 
गनधायारर् िनने र्न।् 

मध््यस््थतामा जार्का लाधग अभििा्वकसँग ्वककल ह्नर््न प्छनु?
पददैन। 2021 सम्म, िक्कलिरूलाई मध्र्स््थतामा उपखस््थत िनुन अननुमगत ग्थएन। 
पेखन्सलभेगनर्ाको मध्र्स््थता कार्यारिम 1986 मा विकगसत भएको ग्थर्ो, मनसार् 
एउटा फोरम गसजयाना िनने ग्थर्ो जिाँ अगभभािक र विद्ालर्का कमयािारीिरूले 
आफैं बाट असिमगतिरू माफया त काम िनया सक्र्न।् अगभभािक, विद्ालर्का 
प्रगतगनगध र मध्र्स््थकताया मात्र मध्र्स््थता सत्रमा उपखस््थत ग्थए। र्द्वप, अब, 
आमाबाबनुले मध्र्स््थता सत्रमा िक्कल ल्र्ाउन आफ्नो िियामा र्नोट िर्यान ्भने, 
उनीिरूले त्र्सो िनया सक्र्न।् विद्ालर् िा शखैक्क एजेन्सीले आफूले िािेमा िक्कल 
पगन ल्र्ाउन सक्र्। अगभभािक मध्र्स््थता सत्रमा िक्कल ल्र्ाउन िािँदैनन ्भने, 
विद्ालर् िा शखैक्क गनकार्ले पगन िक्कल ल्र्ाउने रै्नन।्

सब ैअगभभािक अगधिक्ािरूले आफ्ना ग्रािकिरूलाई “शनुल्क सम््झझौता” कािजात प्रदान 
िर्यान,् जसमा िक्कलले अगभभािकलाई आफ्नो कामका लागि कसरी क्गतपगूतया क्दइने र् 
भनेर रेिांक्कत िर्यान।् प्रत्रे्क िक्कलको आफ्न ैशनुल्क सम््झझौता कािजात र्। 

मध््यस््थतामा कस्ता म्नद्ाहरू ्छलफल गर्नु सककन््छ िरे्र कसले 
नर्र्नु्य ग्छनु?
पक्िरूले मध्र्स््थता सत्रमा कनु न मनुद्दािरू र्लफल िनने भनेर गनर्यार् िर्यान।् 
मध्र्स््थकतायाले मध्र्स््थता सत्रमा र्लफल िररने मनुद्दािरूको सिूी बनाउनका लागि 
िास्तविक मध्र्स््थता सत्र अगघ पक्िरूसिँ सम्पकया  िनने र्।  

अभििा्वकसँग ्वककल ्छ िरे्, ककर् मध््यस््थताको सट्ा उधचत 
प्रकरि्या स्नर््न्वाइमा असहमनत समािार् र्गर्ने?
उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइ अगभभािकका लागि मित्तिपरू्या प्रक्रिर्ात्मक सनुरक्ा िो, उगित 
प्रक्रिर्ा सनुननुिाइिरू धेरै समर् लाग्ने, प्रार्ः वििादास्पद िनुन्र्न ्र बालबागलकाको 
कार्यारिमका बारेमा गनर्यार्िरू सनुननुिाइ बालबागलकालाई राम्ोसिँ गिनेकािरू: अगभभािक 
र शखैक्क पेशेिरिरू ले नभई अगधकारीद्ारा िररन्र्।
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मैले पदहले र्ै उधचत प्रकरि्या अर््नरोि गरेको ्छ्न  िरे् के म 
मध््यस््थता अर््नरोि गर्नु सक््छ्न ? उधचत प्रकरि्या स्नर््न्वाई पदहले रै् 
स्नरु िइसकेको ्छ िरे् के ह्नन््छ?
तपाईंले उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाइका लागि अननुरोध िननुयाभएको र् िा तपाईं उगित प्रक्रिर्ा 
सनुननुिाइको बीिमा िनुननु िनुन्र् भने पगन तपाईंले कनु न ैपगन समर्मा मध्र्स््थताको 
अननुरोध िनया सक्ननु िनुन्र्। सिमत िनुननु र मध्र्स््थतामा भाि गलननुले उगित प्रक्रिर्ा 
सनुननुिाइमा समर्रेिा पररितयान िददैन, न त र्सले कनु न ैपगन क्िसाबले उगित प्रक्रिर्ा 
सनुननुिाइमा िस्तके्प िनने र्। क्कनभने मध्र्स््थता प्रार्ः सफल िनुन्र्, त्थावप, नगतजा 
िनुन सक्र् क्क उगित प्रक्रिर्ा सनुननुिाई अब आिश्र्क रै्न। त्र्सो भर्ो भने, अगभभािक 
िा विद्ालर्ले सनुननुिाइ अगधकारीलाई सगूित िननेर्न।् मध्र्स््थता सम््झझौताले सनुननुिाई 
अगधकारीलाई कसले सगूित िननेर् भनेर बताउन सक्र्न।्
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मध्र्स््थता भनेको IEP, 504 र्ोजना, र/िा GIEP का लागि र्ोग्र् िा र्ोग्र् 
ठागनएका विशेष आिश्र्कता भएका बालबागलकािरूका सम्बन्धमा द्न्द्िरू समाधान 
िनया र अगभभािकिरू र स्कूल खजल्लाका कमयािारीिरू बीिको राम्ो सञ्िारलाई 
प्रिद्धयान िनने विकल्प िो। मध्र्स््थता सत्रले सिभािीिरूलाई उनीिरूको दृवष्टकोर् व्र्क् 
िनने र िरै-धम्कीरक्ित, िरै-विरोधी िातािरर्मा अन्र् दृवष्टकोर्िरू सनुन्ने मझौका 
प्रदान िर्या। मध्र्स््थकतायाको सिजीकरर् माफया त, पक्िरूले विशेष मनुद्दािरूका बारेमा 
सिमगतमा पनुग्न सक्र्न ्र भविष्र्का समस्र्ािरूमा पनुग्ने तररका पत्ा लिाउन 
सक्र्न,् जसले िदाया उनीिरूले ख्र्ाल िनने बालबागलकािरूका लागि कम द्न्द् र राम्ो 
काम िनने सम्बन्धमा पररर्त िनुनेर्।

तपाईंले मध्र्स््थता प्रक्रिर्ामा भाि गलननुभएकोमा वििाद समाधानको कार्ायालर् िनुसी 
र्। आशा र् र्ो सबकैा लागि सफल र सकारात्मक अननुभि िनुनेर्। मध्र्स््थता सत्र 
अगघ िा पगर्, आमाबाबनुले आफ्नो बालबागलकाको विशेष गशक्ा अगधकारका बारेमा 
प्रश्निरू र्न ्भने, उनीिरूलाई विशेष गशक्ा परामशया लाइन टोल-फ्ी (800) 879-2301 
मा कल िनया प्रोत्सािन िररन्र्। विशेषज्ञले उपलब्ध अगधकार र विकल्पिरू व्र्ाख्र्ा 
िनया मद्दत िननेर्न।्

गनष्कषया
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केन्रिीर् सनुसकेिन्ना मध्र्ितथी इकाई (CSIU) ले शखैक्क कार्यारिम, िगतविगधिरू िा 
रोजिार अभ्र्ासिरूमा जागत, रंि, राव्रिर् मलू, गलङ्ि, असक्मता, िैिाक्िक खस््थगत, 

उमेर, धमया, र्झौन ्झनुकाि, िंश, संघ सदस्र्ता, िा अन्र् काननुनी रूपमा संरखक्त ििथीकरर् 
भेदभाि िददैन। र्स नीगतको घोषर्ा 1964 को नािररक अगधकार ऐन को शीषयाक VI, 

1972 को गशक्ा संशोधन को शीषयाक IX, 1973 को पनुनिायास ऐन को िण्ड 504, र 1990 
को अमेररकी असक्मता ऐन को अननुरूप र्। उत्पीडन िा भेदभािको सोधपनुर् िा िनुनासो 
िा अपाङ्िता भएका व्र्वक्िरूका लागि आिासको बारेमा जानकारी िाक्िने कमयािारी र 
कार्यारिम सिभािीिरूले मानि संसाधन गनदनेशक, CSIU, 90 Lawton Lane, Milton,  

PA 17847; (570) 523-1155 लाई सम्पकया  िननुया पर्या।

वििाद समाधानका लागि कार्ायालर् माफया त, पेखन्सलभेगनर्ा गशक्ा विभाि (PDE) ले  
विशेष गशक्ा देर् प्रक्रिर्ा प्रर्ाली कार्म राख्का लागि आफ्नो िैधागनक जनादेश परूा 
िर्या। PDE ले केन्रिीर् सनुस्केिन्ना मध्र्ितथी एकाइसँि उक् कार्ायालर्का लागि वित्ीर् 
र गनखचित व्र्िस््थापन सम्थयान प्रदान िनयाका लागि, ठोस कार्यािरूमा संलग्न नभईकन, 

सम््झझौता िर्या। 
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