કૉન્ફરન્સ ભલામણો િપ� ૃ / વાલી � ૂચના
તાર�ખ:

િવદ્યાથ� નામ:

જન્મ િવદ્યાથ� તાર�ખ:

િપ્રય
(િપ� ૃ (ઓ) / વાલી (ઓ) નામ)

આ પત્ર હ�� ુ શૈક્ષ�ણક કોન્ફરન્સ પર તમારા બાળક માટ� િવકસાવવામાં ભલામણ � ૂચના સાથે તમને આપવા માટ� રોજ યો�યેલી ____________________
પર _________________________________ છે .
આ પ�રષદમાં તે િનણર્ય કરવામાં આવ્યો ક� તમારા બાળક:
લાયક છે અથવા ખાસ િશક્ષણ અને શ્રેણી હ�ઠળ સંબિં ધત સેવાઓ માટ� લાયક બની ર�ું છે :

_______________________________________________________________________________________________________
ખાસ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ માટ� પાત્ર નથી.
ખાસ િશક્ષણ અને સંબિં ધત સેવાઓ IEP માં યાદ� થયેલ પ્રાપ્ત થશે.
માટ� જ�ર� છે અને Postsecondary ગોલ અને સંક્રમણ સેવાઓ (14 વષર્ની �મર� 1/2 શ�) IEP માં યાદ� થયેલ પ્રાપ્ત થશે.
જ�ર છે અને િવધેયાત્મક �બહ�િવયરલ આકારણી અને વતર્� ૂક હસ્તક્ષેપ યોજના પ્રાપ્ત થશે.
ન�� કરવામાં આવ્�ું છે ક� િશસ્ત કોડ ઉલ્લંઘન (ઓ) તમારા બાળકની અપંગતા સાથે સંબિં ધત હતી. ન�� કરવામાં આવ્�ું છે ક� િશસ્ત કોડ ઉલ્લંઘન (ઓ) તમારા
બાળકની અપંગતા સંબિં ધત ન હતી.
સ્નાતક માટ� આગ્રહણીય છે
અન્ય
તપાસો એક, �યાર� લા�ુ: �ુ ં IEP ના િવકાસ બાદ સમ� શ� તેટલી વહ�લી તક�, પરં � ુ દસ કરતાં વ�ુ (10) શાળા �દવસ, ખાસ િ◌શક્ષણ અને સલગ્ન મારા બાળકને IEP
અ�ુસાર � ૂર� પાડવામાં આવશે, અને

�ું એક પ્રારં �ભક અથવા ફ�રફાર થયો તે પહ�લા દસ શાળા �દવસ �તરાલ જ��રયાત ઉઠાવી પ્લેસમેન્ટ થાય છે સ્વીકારો છો.
�ું પ્લેસમેન્ટ એક પ્રારં �ભક અથવા ફ�રફાર થાય તે પહ�લાં દસ શાળા �દવસ �તરાલ જ��રયાત ઉઠાવી માટ� સંમત ન હોય

(તાર�ખ)

(માતા-િપતા / વાલી સહ�)

IEP કોન્ફરન્સ સારાંશ �રપોટર્ આ ભલામણો બનાવવા માટ� વપરાય �ણકાર� સમાવે છે તમાર� નકલ સંદભર્ લો. પ્ર�ક્રયાગત �ુરક્ષાકવચ સમ�વટમાં પેર�ટલ
અિધકારો મા�હતી સમીક્ષા કરો. જો તમે કોઇ �ચ�તા �ગે ચચાર્ અથવા આ મા�હતી તમારા અિધકારો �ગે પ્ર�ો હોય કરવા માંગો છો, સંપકર્ કરો:
નામ:_____________________ શીષર્ક:_________

____________________ટ� �લફોન:

____________________

આપની,
(હસ્તાક્ષર)
નામ:
શીષર્ક: _________________________________________
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