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केन्द्रीर् ससु्केहन्ना मध्र्िर्ती इकाई (CSIU) ले शकै्षिक कार्याक्रम, िगर्विगध 
 िा रोजिार अभ्र्ासहरूमा जागर्, रंि, राव्रिर् मलू, गलङ्ि, असषिमर्ा, 
ििैाहहक क्स्थिगर्, उमेर, धमया, र्ौन झकुाि, िंश, सघं सदस्र्र्ा िा अन्र् 
काननुी सरंक्षिर् िितीकरणका आधारमा भेदभाि िददैन। र्स नीगर् घोषणा 

1964 को नािररक अगधकार ऐनको शीषयाक VI, 1972 को गशषिा सशंोधनको 
शीषयाक IX, 1973 को पनुिायास ऐनको धारा 504, र 1990 को अमेररकी 

असषिमर्ा ऐनको अनसुार छ। कमयाचाररी र कार्याक्रम सहभािीहरु जो उत्पीडन 
िा भेदभािको सोधपछु िा िुनासो छ िा अपाङ्िर्ा भएका व्र्वतिहरूका  
लागि आिासको बारेमा जानकाररी चाहहन्छ भने, मानि ससंाधन गनददेशक 
CSIU, 90 Lawton Lane, Milton, PA 17847 लाई (570) 523-1155 मा 

 सम्पकया  िनुया पछया।

समषाधषान बठैक 
स्नविधषा

वििाद समाधानको लागि कार्ायालर् मार्या र्, पेक्न्सलभेगनर्ा गशषिा विभाि (PDE) 
ले विशेष गशषिा प्रहक्रर्ा प्रणाली कार्म राख्न आफ्नो िैधागनक जनादेश परूा  

िछया। PDE ले केन्द्रीर् ससु्केहन्ना मध्र्िर्ती एकाइसँि त्र्स कार्ायालर्को लागि 
 वित्ीर् र गनक्चिर् व्र्िस्थिापन समथियान प्रदान िनयाका लागि ठोस 

 कार्याहरूमा संलग्न नभई सम्झौर्ा िछया।

अकको िररकषा ्पतन छ।

समषाधषान बठैक 

स्नविधषा (RMF) ले अगभभािक 
र गशषिकहरूलाई विद्ाथितीको 
आिश्र्कर्ाहरूमा ध्र्ान केक्न्द्र् 
िनया मद्दर् िछया।

एक प्रशशक्क्ि सहजकिषानुले  

असहमगर्हरू समाधान िनया दिु ै

पषिहरूसँि काम िदयाछन,् जसले 

प्रहक्रर्ाको साथि अिाहड बढ्नको 

आिश्र्कर्ालाई हटाउन सक्छ।
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RMF भनेको के हो?

ररजोल्य्नसन मीटिगं स्नविधषा (RMF) गनम्नका 
लागि हडजाइन िररएको छ …
n अगभभािक र गशषिकहरू बीचको सम्बन्ध 

गनमायाण र सधुार िनया
n वििाद समाधान िनया दिु ैपषिलाई अिसर 

प्रदान िनया
n  समाधान नभएका समस्र्ाहरूलाई 

सम्बोधन िनया नर्ाँ विकल्पहरू पहहचान 
िनया अगभभािक र गशषिकहरूलाई 
प्रोत्साहन िनया

n कम र्नािपणूया बठैक गसजयाना िनया
n पूणया रूपमा सहभािी हुन सब ैपषिहरूलाई 

समथियान िनया
n समस्र्ाहरू समाधान िनदे अिसर प्रदान 

िनया र बाँकी प्रहक्रर्ाको साथि अिाहड 
बढ्नुपनदे आिश्र्कर्ालाई अस्िीकार िनया

दिु ैपषि मध्र्स्थिर्ा प्रर्ास िनया सहमर् 
नभएसम्म, आमाबाबदु्ारा सरुु िररएको 
उगचर् प्रहक्रर्ा अनुरोधहरूका लागि एक 
समषाधषान बठैक आिश्र्क छ। 

जब एक बाँकी प्रहक्रर्ा सनुिुाई अनुरोध 
िररन्छ, एक वििाद रहन्छ र दईु पषिहरु 
एक समाधान बठैकमा सहमगर्मा पुग्न 
कहठनाई हुन सक्छ। संकल्प बैठकमा ििस््थ 
सहजकिषानुको उपक्स्थिगर्ले बठैकलाई अझ 
प्रभािकाररी र सर्ल बनाउन सक्छ।

दिु ैपषिले र्टस्थि रे्स्ो पषिको प्रर्ोिले 
सम्झौर्ामा पगु्ने सम्भािना बढाउने विश्ास 
िछयान् भने, अन्नरोधमषा ODR ले एक 
सहजकिषानु ्पठषाउने छ।

RMF को फषाइदषाहरू के के ह्नन?्

कसले RMF अन्नरोध गननु सक्छन?्

र्ा र् अगभभािक र्ा विद्ालर् कमयाचा-ररी 
(स्थिानीर् गशषिा एजेन्सी) ले ररजोल्य्नसन 
मीटिगं फेशसशल-िेसन (RMF) अनरुोध िनया 
सक्छन।् र्द्वप, दिु ैपषिले समाधान 
बठैकमा एक सहजकर्ाया समािेश िनया सहमर् 
हुन ुपछया, हकनभने र्ो एक स्िकै््छछक प्रहक्रर्ा 
हो।

काननुअनसुार, बाँकी प्रहक्रर्ा अनुरोध िरेको 
15 हदनगभत्र समाधान बठैक बगसन ुपछया। 
र्-द्वप, सम्झौर्ाका लागि प्रत्रे्क अिसर 
हदन ODR ले प्रहक्रर्ा अनुरोध प्राप्त भएको 
30 टदनसम्म एक सहजक-र्ाया पठाउने छ।

RMF कषा लषागग लषागि छ?

समाधान बठैक सहजकर्ायाको प्रर्ोिका लागि 
कुन ैपगन पषि - अगभभािक िा गशषिकहरू 
- लाई कुन ैश्नल्क लषाग्दैन। RMF गनः शलु्क 
छ।

RMF प्रक्रियषा कसरी स्नरु ह्नन्छ?

अगभभािक र गशषिकहरू समाधान बठैकका 
लागि शमति, समय र स््थषान र एक सहजकिषानु 
प्रर्ोि िनया सहमर् हुन्छन,् अगन ODR लाई 
सम्पकया  िनया सहकन्छ। 

RMF का लागि अनरुोध प्राप्त हुन्छ, ODR 
ले बठैकमा उपक्स्थिर् हुन एक सहजकर्ाया 
गनरु्ति िछया। 

बठैकमा, सहजकर्ायाले सब ैपषिहरूलाई 
सहजकर्ायाको उपक्स्थिगर्मा उनीहरूको सहमगर् 
देखाउन र्ारमहरूमा हस्र्ाषिर िनया आग्रह 
िछयान ्।

सहजकिषानुको भूशमकषा के हो?

सहजकिषानुले …
n विद्ाथितीको आिश्र्कर्ाहरूमा ध्र्ान 

केक्न्द्र् िनया पषिहरूलाई मद्दर् िछयान ्
n बठैकको समर्मा उत्पन्न हुने 

असहमगर्हरू समाधान िनया पषिहरूलाई 
मद्दर् िछयान ्

n प्रभािकाररी सञ्चार र सुनाइको मोडेल 
बनाउँछन ्

n सब ैपषिहरू बीच खलुा सञ्चार कार्म 
राख्छन ्

n गनष्पषिर्ा कार्म राख्छन ्र्र पषि गलने, 
दोष लिाउन िा कुन ैविशेष गनणयार् सहरी 
िा िलर् हो हक भनेर गनधायारण िददैनन ्

n सहमगर्का वबन्दहुरू स्पष्ट िदयाछन,् र्र 
समहूमा गनणयार् लादै्दनन ्

RMF कटहले ह्नन्छ?


