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भाग 504 प्रक्रियात्मक सुरक्षाव्यवस्था 
 

आमाबाबु र ववधाथी अधधकार पहिचान, मूल्याङ्कन र ननयुक्ति 

तल प्रदान गरिएको संघीय काननूले आमाबाबु ि असक्षम विधार्थीहरूको अधधकािहरू िर्णन 
गदणछ।यस दस्तािेजको उदे्दश्य तपाईंको छात्रको ननर्णयहिको बािेमा पूिा सूधित िाखनको लागी 
हो ि तपाईं यी ननर्णयहरु संग सहमत हुनहुुन्न भने तपाईंको अधधकाि अनसुाि यी । तपाईंसँग 
ननम्न अधधकाि छन: 
 

 तपाईंको विधार्थीले असक्षमताको अधधकािमा भाग ललन पाउने छन ि उनको 
असक्षमताको कािर् सािणजननक लिक्षा कायणक्रमबाट लाभ उठाउने छन; 

 अभभभावक वा सरंक्षकको आफ्नो भाषा वा सचंारको प्राथभमक अन्य मोडमा 
सब ैजानकारी प्राप्ि गने अधधकार छ; 

 तपाईंको विधार्थीलाई नन: िुल्क उपयकु्त सािणजननक लिक्षा प्राप्त गने 
अधधकाि भनेको छात्रको अधधकाि समािेि बबना असक्षमतासँग पढ्नको लाधग 
अधधकतम हद सम्म उपयकु्त छ; 

 स्कूल द्िािा प्रायोजजत गरिएको कायणक्रममा तपाईंको विद्यार्थीलाई भाग ललन 
ि अनपदिती गनतविधधहरूमा भाग ललनको समान मौका ददन्छ ; 

 उधचि समय मा नोहिस प्राप्ि गने अधधकार छ जनु क्जल्लाले पहिचान , 

मलू्याङ्कन वा िपाईंको ववधाथीको ननयकु्ति पररवितन गनुत अनि ; 

 

 ननिीक्षर् ि समीक्षा गने लिक्षा अधधकाि सदहत सबै विधार्थीको िैक्षक्षक 
रेकडतिरूको प्रनिभलवप प्राप्ि उधचि मलू्यमा प्राप्ि गनुतिोस ्जबसम्म रेकडतको 
पिुुँचलाई अस्वीकार नगरेसम्म र रेकडतमा पररमाजतन गने अधधकारमा छ यहि 
िपाईलाई ववश्वास छ क्रक रेकडत गलि वा भ्रामक छ भने। यदद स्कूल 
जजल्लाले िेकर्ण परिमाजणन गनण अस्िीकाि गयो भने, तपाईंले सुनिुाई अनिुोध 
गने अधधकाि छ; 

 शकै्षक्षक मलू्याङ्कन र प्लेसमेन्ि ननर्तयिरूको अधधकार ववभभन्न स्रोििरू र 
व्यक्तििरूले गने छन जसले विधार्थीहरूको आिश्यकतालाई जान्दछ, 

मूल्याङ्कन र्ेटाको अर्थण, ि प्लेसमेन्ट विकल्पहरूको आधािमा बनाइयो धर्थयो; 
 

 प्लेसमेंटमा कुन ैपनन महत्िपूर्ण परिितणन देखख पदहले आिधधक पुनमूणल्यांकन 
ि मूल्यांकन को अधधकाि; ि 

 एक ननष्पक्ष सुनिुाईको अधधकाि यदद तपाईं स्कूल जजल्लाहरुसँग प्रस्तावित 
कायणमा सहमत हुनहुुन्न भने । तपाईं सक्रक्रय सहभागी हुनहुुनेछ। तपाईंसँग 
ननष्पक्ष काननुी प्रक्रक्रयामा सल्लाह द्िािा प्रनतननधधत्ि गने अधधकाि छ। 
तपाईंसँग ननष्पक्ष सुनिुाई अधधकािीको ननर्णय अपील गनण अधधकाि छ। 

 

कृपया भविष्य सन्दभणको लाधग यो व्याख्या िाख्नुहोस ्

 


