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વિય
(માતા-વિતા/િાલીનું નામ)

તમારા બાળકને તાજેતરની કોન્ફરન્સમાું વિશેષ વશક્ષણ અને સુંબુંવિત સેિાઓની િારું વિક િાિિાન માટે િલામણ કરિામાું આિી હતી અને એક વ્યવિગત વશક્ષણ કાયયક્રમ
(IEP) વિકવસત કરિામાું આવ્યો હતો. વજલ્લાની શાળા તમારા બાળકના IEP માું િવણયત વિશેષ વશક્ષણ સેિાઓ િદાન કરી શકે તે િહેલાું તમારી સૂવિત લેવખત સુંમવત આિશ્યક
છે. તમારી સુંમવત સ્િૈવછછક છે અને તમે કોઈિણ સમયે તમારી સુંમવત રદ કરી શકો છો. જો તમે સુંમવત રદ કરો છો, તો સુંમવત આપ્યા િછી અને તેને રદ કયાય િહેલાું ર્થયેલી
કાયયિાહીને તે નકારતા નર્થી.
એક તિાસો:

☐ હું સુંમવત આિું છું

મારા બાળક માટે િારું વિક વિશેષ વશક્ષણ અને સુંબવું િત સેિાઓ માટે જેમ કે IEP િર વનદે વશત છે. સૂવિત વિશેષ
વશક્ષણ અને સુંબુંવિત સેિા(સેિાઓ) મને િૂણયિણે સમજાિિામાું આિી છે અને મારા બાળક માટે વિકવસત IEP ને
અનરૂિ છે.
હું સમજું છું કે મારી સુંમવત સ્િૈવછછક છે. હું સમજું છું કે સેિાઓ િાલ રાખિા માટે અર્થિા સેિાઓ/ વનયવિમાું ફે રફાર
માટે મારી સુંમવતની આિશ્યકતા નર્થી. મને મારા બાળકના IEP િર વટપ્િણી કરિા અને ઇનિટ િદાન કરિા માટે
છેલ્ લા િષયના અુંતમાું ઉવિત અિસર આિિામાું આિશે.
મને પ્રવિયાત્મક સુરક્ષા ઉિાયોનાં સ્િષ્ટીકરણની એક કૉિી િાપ્ત ર્થઈ છે, જેમાું વનષ્િક્ષ ઉવિત િવક્રયા સનાિણીની
વિનુંતી કરિા માટે ની િવક્રયાઓ સામેલ છે. મને શાળાના કમયિારીઓ દ્વારા તે િૂણયિણે સમજાિિામાું આવ્યા છે.
હું સમજું છું કે IEP ના વિકાસ િછી જેટલી જલ્દી ર્થઈ શકે તેટલી જલ્દી, િરું ત દસ (10) કૅ લેન્ડર વદિસોર્થી િિ નહીું,
મારા બાળકને IEP અનસાર વિશેષ વશક્ષણ અને સુંબુંવિત સેિાઓ િદાન કરિામાું આિશે.

☐ હું સુંમવત આિતો નર્થી

IEP માું દશાયિેલ મારા બાળકના વિશેષ વશક્ષણ અને સુંબવું િત સેિાઓ માટે .
હું સમજું છું કે જો હું સુંમવત આિિાનો ઇનકાર કરું તો વજલ્લાની શાળા મારા બાળક માટે મફત ઉવિત સાિયજવનક
વશક્ષણ ઉિલબ્િ કરાિિાની આિશ્યકતાઓનું ઉલ્લુંઘન નહીું કરે.

☐ મને િાપ્ત ર્થયું છે

☐ IEP િાત્રતાના સારાુંશની કૉિી
☐ IEP ની કૉિી
☐ અન્ય

(માતા વિતા/િાલીની સહી)

(તારીખ)

1 જાન્યઆરી, 2022 ર્થી શરૂ કરીને, જે બાળકો તેમના ત્રીજા જન્મવદિસ િહેલાું િારું વિક હસ્તક્ષેિ સેિાઓ િાપ્ત કરે છે અને IEP માટે યોગ્ય હોિાનું જણાય છે અને જેમનો
જન્મવદિસ 1 મે અને 31 ઑગસ્ટની િછિે આિે છે તેઓ તેમના િછીના શાળા િષયની શરૂઆત સિી અલી ઇન્ટરિેંશન સવિયસીસ (િારું વિક હસ્તક્ષેિ સેિાઓ) િાપ્ત
કરિાનું િાલ રાખી શકે છે. સેિાઓમાું અુંતરાલને ઓછું કરિા, સુંિાળની બહેતર વનરું તરતા સવનવિત કરિા અને વિશેષ આિશ્યકતાઓ િરાિતા િૂિયશાળાના બાળકોની
નોુંિણી માટે ની િર્થાઓને સામાન્ય રીતે વિકાસશીલ િૂિયશાળાના બાળકોની નોુંિણી િર્થાઓ સાર્થે સુંરવે ખત કરિા માટે તેમના ત્રીજા જન્મવદિસ િછીની શાળાના િષયની
શરૂઆત કરિા સિીની સેિાઓ.
મેં મારા બાળકની સેિામાું તેમના ત્રીજા જન્મવદિસ િછીના શાળાના િષયની શરૂઆત સિીનો વિલુંબ કરિાનો વિકલ્િ સ્િીકારી લીિો છે.
☐ હા
☐ ના
☐લાગ ર્થતું નર્થી
જો તમને આ કાયયિાહી વિશે કોઈ િશ્નો હોય અર્થિા તમારા અને તમારા બાળકના અવિકારો સુંબુંવિત કોઈ િિારાની માવહતીની જરૂર હોય, તો કૃ િા કરીને સુંિકય કરો:
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