
!রেজািলউশন িম-ং ফ0ািসিলেটশন 
প"িত/ফ'া) শীট 

অিভভাবকেদর +ারা ,- হওয়া আইিন 4ি5য়ার অনেুরােধর জন9 IDEA 2004 +ারা িন:ি; 
িম=ং বাধ9তামলূক। একজন অিভভাবক আইিন 4ি5য়ার অিভেযাগ দােয়র করার পের, 4থম 
30 িদনেক িন:ি;র সময়কাল িহসােব িবেবচনা করা হয়। এই সমেয়র 4থম 15 িদেনর 
মেধ9 এক= সমাধান সভা অনিুKত হেব যিদ না উভয় পM অংশOহণ পিরত9াগ না কের বা 
অিভেযােগর সােথ জিড়ত সমস9াRিল সমাধান করার SচTা করার জন9 মধ9Uতা ব9বহার 
করেত সVত হয়। িন:ি; িম=ংেয় িবেরােধর এক= সমাধান হেল, IDEA বেল Sয 
পMRিলেক অবশ9ই এক= িলিখত িন:ি; চুিX সYাদন করেত হেব। তার চুিX= আইনত 
বাধ9তামলূক এবং অিভভাবক এবং LEA 4িতিনিধ +ারা ZাMিরত হেব যােদর এ= করার 
Mমতা রেয়েছ। 
 
Sরেজািলউশন িম=ং (RM) সুিবধা হল িবেরাধ িন:ি; অিফস (ODR) +ারা অফার করা 
এক= িবক] িবেরাধ িন:ি; পিরেষবা। মধ9Uতার মেতা, Sরেজািলউশন িম=ংেয় একজন 
িনরেপM দM ফ9ািসিলেটটেরর উপিUিতSত আরও কায̀কর এবং সফল িম=ং হেত পাের। 
অিভভাবক এবং aুল যিদ একজন RM ফ9ািসিলেটটেরর সহায়তা ব9বহার করেত সVত 
হন, তাহেল ODR উভয় পMেক Sকােনা খরচ ছাড়াই এই পিরেষবা= সরবরাহ করেব। 
 
 
!রেজািলউশন িম-ং ফ0ািসিলেটশন 3ি4য়া 

 
• িপতামাতার আইিন +ি,য়ার অিভেযাগ +াি3র পের, ODR RM ফ6ািসিলেটশন 

অনেুরাধ করার িবক? স@েকA  তথ6 +দান করেব। এই তথ6 দলFেলার কােছ 
পাঠােনা +াথিমক িচJপেK অLভুA M করা হেব। 

 
• যিদ LEA বা অিভভাবক একO RM সুিবধার অনেুরাধ কেরন, ODR অন6 পেPর 

সােথ Qযাগােযাগ করেব িনিRত করেত তারা এই পিরেষবাO ব6বহার করার জন6 
চুিMবU িকনা। 
 

• Qরেজািলউশন িমOংেয়র সময় িনধAারেণর জন6 LEA এবং অিভভাবক দায়ী৷ 
Qরেজািলউশন িমOংেয়র তািরখ, সময় এবং অব\ান স@েকA  ODR-Qক অবিহত 
করা হেল, একজন RM ফ6ািসিলেটটর িনেয়াগ করা হেব। 
 

• RM ফ6ািসিলেটটর ব6বহার করার জন6 LEA বা িপতামাতার Qকান ব6য় হেব না। 
 

• Qরেজািলউশন িমOং এ, ফ6ািসিলেটটর পPFিলেক ফ6ািসিলেটটেরর উপি\িত এবং 
সহায়তার জন6 তােদর চুিMর ইি^ত কের একO ফেমA _াPর করেত বলেব। 
 

• যিদ Qরেজািলউশন িমOং সফল হয়, অনেুরাধকারী পP `বণ কমAকতA ােক অবিহত 
করেব। এO সফল না হেল, আইিন +ি,য়া aনািন এিগেয় যােব।  
 



 
• সকল পPেক RM ফ6ািসিলেটটSরর সােথ তােদর অিভbতা স@িকA ত একO মলূ6ায়ন 

ফমA পূরণ করেত এবং Qফরত িদেত বলা হেব 
 

ফ'ািসিলেটট1রর ভূিমকা  
ফ'ািসিলেটটর: 
 

• দলFিলেক ছােKর চািহদার উপর Qফাকাস করেত সাহায6 কের৷ 
• সকল পেPর চুিMর সােথ, ফ6ািসিলেটটর একO সামিdক আেলাচ6সূিচ eতির করেত এবং 

সভার জন6 \ল িনয়ম eতিরেত সহায়তা করেত পাের। 
•  িমOং চলাকালীন উfািপত gh এবং মতিবেরাধ সমাধােন পPFিলেক সহায়তা কের৷ 
• সব পেPর মেধ6 উiুM Qযাগােযাগ বজায় রাখেত সাহায6 কের। 
• মেডল কাযAকর Qযাগােযাগ এবং Qশানা. 
• িমOংেয়র জন6 বরাlকৃত সমেয়র মেধ6 দলFেলােক কােজ রাখেত সাহায6 কের। 
•  িনরেপPতা বজায় রােখ এবং পP Qনয় না, Qদাষ Qদয় না বা িনিদAn িসUাL সJক বা 

ভুল তা িনধAারণ কের না। 
• চুিM এবং মতিবেরােধর িবষয়Fিল on কের। 
• িনিRত কের Qয িমOংO ছাK-েকিpক। 
• qেপর উপর Qকান িসUাL চািপেয় Qদয় না। 
• চুিMর পP নয় এবং পরবতr Qকােনা কেমA সাPী িহেসেব পদেPপ Qনেব না। 

 
!রেজািলউশন িম-ং ফ0ািসিলেটশ!নর উপকািরতা 
এক- ফ0ািসিলেটশন: 

 
• অিভভাবক এবং Qপশাদারেদর অিভেযােগর সােথ জিড়ত সমস6াFিল স@েকA  কাযAকরভােব 

Qযাগােযাগ করেত এবং অমীমাংিসত সমস6াFিল সমাধােনর িবক?Fিল সনাM করেত 
উtসািহত কের৷ 

• একO আইিন +ি,য়া aনািনর Qচেয় সাধারণত চাপ কম। 
• সমu পPেক স@ূণAভােব অংশdহেণ সহায়তা কের। 
• একO আইিন +ি,য়া aনািনর সােথ এিগেয় যাওয়ার +েয়াজনীয়তা অ_ীকার করেত পাের 

এমন সমস6াFিল সমাধান করার একO সুেযাগ +দান কের। 
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