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म"य$थता )*+याको +ममा ब$नहुोस ्- रहनहुोस ्
 
जनु 2008 स)मको अनसुार, म1य3थता काय6वाह9को :ममा ब<चाका ला?ग पेCडCेट 
FलेसमेCट (3टे-पटु ि3थJत) समावेश गन6 राMय JनयमहN पOरमाज6न गOरएको ?थयो। यी 
JनयमहNमा 22 Pa. कोड अ1याय 14.162 (हN) र 711.62 (e) (राMय [वशषे ]श^ा 
JनयमहN) समावेश छन।्   
 
आमाबाब ुर 3थानीय ]श^ा एजेCसीहN (LEAs) का ला?ग म1य3थता एक 3विै<छक 
[वकgप हो। यhय[प, अ]भभावकले [वhयाथjको Jनयिुkतमा पOरवत6न गन6 ]सफाOरस गनm 
NOREP qाFत भएको दस kयालेCडर sदन ]भt म1य3थताको अनरुोध गछ6 भने, 
अ]भभावक र LEA सहमत नभएस)म काननूअनसुार अब [वhयाथjलाई हालको शxै^क 
काय6:ममा रहन आवyयक छ।। (34 CFR 300.530 (c) र (g) मा उिgल�खत 
FलेसमेCटमा अनशुासना�मक पOरवत6नहN म1य3थताको :ममा पेCडCेसीले आवरण 
गद�नन।्) 
 
qभावकार9 q�:यालाई सहज बनाउन अ]भभावक र LEAs ले म1य3थतामा भाग ]लन 
सहमत हुने वा नहुने भCने बारे आ�नो Jनण6यको स)बCधमा sढलाइ नगOरकन [ववाद 
समाधानका ला?ग काया6लय (ODR) लाई स?ूचत गनm अपे^ा गOरCछ।  
 
म1य3थता अनरुोधहN JनयCtण गन6का ला?ग ODR को q�:यालाई Jन)नले वण6न 
गद6छन:् 
  

• सgलाह sदने प^हNलाई पt पठाइCछ 
ü म1य3थता अनरुोध गOरएको छ। 
ü कुन ैपJन प^ले ODR लाई उनीहNले भाग न]लने Jनण6य गरेमा, ODR ले 

10 sदन पJछ म1य3थता बCद गनm छ। 
ü प^हNले �बना sढलाइ म1य3थता फारमको स)झौतामा ह3ता^र गर9 

�फता6 गछ6न।् 
ü ODR केस qबCधकले म1य3थताका ला?ग ]मJत/समय/3थान ता]लका 

बनाउन प^हNसँग समCवय गछ6न ्र म1य3थकता6 Jनयkुत गद6छन।् 
• कुन ैपJन प^ले म1य3थतामा भाग ]लन अ3वीकार गरेको छ भनी ODR लाई 

स?ूचत गOरCछ भने, सgलाह sदने प^हNलाई पt पठाइCछ। 



Rev. June 2016 

ü म1य3थता अ3वीकार गOरएको छ। 
ü ODR ले पtको ]मJत दे�ख 10 sदन म1य3थता बCद गनm छ। 
ü 3टे-पटु ि3थJत कायम रा�का ला?ग मा?थको 10 sदनको अC�य हुन ुअJघ 

देय q�:या स�ु गOरन ुपछ6। 
• यsद ODR ले म1य3थतामा भाग ]लनका ला?ग प^को इ<छुकता पिु�ट गन6 

असमथ6 भएमा, म1य3थता q�:या 10 sदनमा बCद भएको माJनने सgलाह गद� 
दवु ैप^हNलाई पt पठाइCछ। 3टे-पटु ि3थJत कायम रा�का ला?ग यी 10 sदनहN 
समाFत हुन ुअJघ न ैबाँक� q�:या स�ु गOरन ुपछ6। 
 

• म1य3थता सt आयोिजत हुCछ तर कुन ैसहमJत हुन सकेन भने, सgलाह sदने 
प^हNलाई पt पठाइCछ 

ü म1य3थतामा कुन ैसहमJत हुन सकेन 
ü ODR ले पt पठाएको ]मJतबाट 10 sदनमा बCद भएको म1य3थतालाई 

[वचार गनmछ। 
ü 3टे-पटु ि3थJत कायम रा�का ला?ग यी 10 sदन ]भt देय q�:या स�ु 

गनु6पछ6। 
 

• 3टे-पटु ि3थJतको काया6Cवयन 
ü म1य3थलाई पेCडCेसी/3टे-पटु लागू गनm अ?धकार छैन। 
ü [वशषे ]श^ा �यरूो (BSE) ले अनपुालन उजरु9हNको अनसुCधान गद6छ। 
ü 800-879-2301 मा अनपुालन उजरु9हN स)बCधी qyनहNका ला?ग [वशषे 

]श^ा परामश6 लाइनलाई स)पक6  गOरCछ। 
 

• कृपया म1य3थताको बारेमा थप जानकार9का ला?ग ODR वेबसाइट (www.odr-
pa.org) मा जानहुोस,् ज3त ै

ü qायः सो?धने qyनहN 
ü अनरुोध फारम 
ü म1य3थता गाइड 
ü BSE बाट म1य3थतामा पेCडCसीको ¢या£या गनm Penn-Link 
 

 


