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સ્ ટેટ સ્ પેશ્ યલ એ�ુકેશન િફરયાદ માટેની િવનંતી 
રા� િફરયાદ તપાસ 
િવશેષ િશ�ણ ફિરયાદ નોધંાવવા માટેની કાય�વાહી 34 CFR 300.151-34 CFR 300.153 અન ે 23 IAC 226.570 પર ઇિલનોઇસ 
એડિમિનસ્ટ� ે િટવ કોડમાં ફેડરલ રગે્યુલેશન્સ કોડમાં સ્થાિપત કરવામાં આવી છે.   

ફેડરલ િનયમો અહી  ંએક્સેસ કરી શકાય છે 
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr300_main_02.tpl 

સ્ટેટ િનયમો અહી  ંએક્સેસ કરી શકાય છે https://www.isbe.net/Documents/226ark.pdf 

િવનંતી ફોમ� 
34 CFR 300.509 પરના ફેડરલ િનયમો મજુબ, આ ફોમ� માતા-િપતા અન ેઅન્ય પ�ોને રા�ની િવશેષ િશ�ણ ફિરયાદ ફાઇલ કરવામાં સહાય 
માટે િવકસાવવામાં આવ્યુ ંછે.  આ ફોમ�નો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આવશ્યક નથી.  જોકે, તપાસ આગળ વધે તે 
પહેલાં આ ફોમ�માં િવનંતી કરલેી બધી માિહતી પરૂી પાડવી આવશ્યક છે.  જો કોઈ જ�રી માિહતી ખૂટે છે, તો ફિરયાદ પ્રિક્રયા કરવામાં િવલંબ 
થઈ શકે છે. 

ફિરયાદના પ્રકાર 
િવિશ� બાળક વતી અથવા બાળકોના જૂથ વતી રા� િવશેષ િશ�ણની ફિરયાદ નોધંાવી શકાય છે. બાળકોના જૂથ વતી ફિરયાદ પ્રણાિલગત 
ફિરયાદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.   

સ્કૂ લ િડિસ્ટ�ક્ટને ફિરયાદની નકલ મોકલાવું 
34 CFR 300.153(d) અનસુાર, ફિરયાદ નોધંાવનાર પ�ને તે ફિરયાદની એક નકલ સ્કુલ િડસ્ટ�ીક્ટને મોકલવી જ�રી છે જનેે કાય��ેત્રમાં બાળક 
હાજરી આપે છે, તે જ સમયે પ� આ એજન્સીમાં ફિરયાદ નોધંાવે છે.  

સહાયક દસ્તાવજેો 
જો ઉપલબ્ધ હોય, તો કૃપા કરીને આ િવનંતીના આરોપોને લગતા કોઈપણ સહાયક દસ્તાવજેોની નકલો પ્રદાન કરો જે ઉપયોગી થઈ શકે, જમે કે 
વત�માન વ્યિ�ગત િશ�ણ કાય�ક્રમ (IEP) ની નકલ, ફિરયાદના મુ�ાઓ સાથે સંબંિધત પત્રવ્યવહાર (દા.ત., ઇમેઇલ્સ, પત્રો), વગેર .ે   

સંમિત 
માતાિપતા/વાલી િસવાયની અન્ય કોઈ વ્યિ� �ારા નોધંાયેલા િવિશ� બાળકને લગતી ફિરયાદો સાથે ઇિલનોઇસ સ્ટેટ બોડ� ઓફ એ�ુકેશન 
(ISBE) માટે માતાિપતા/વાલી �ારા સંમિતનો પત્ર હોવો આવશ્યક છે, જથેી ફિરયાદના પિરણામો સંબંિધત ફિરયાદી સાથે માિહતી વહ�ચી શકાય. 
તેવી જ રીતે, જો કોઈ વ્યિ�, જણેે પુખ્ત (18 વષ�ની અથવા તેથી વધુ વયની) વયે પહોચંી ગયેલા િવ�ાથ� વતી ફિરયાદ નોધંાવી હોય, તો ISBE 
સાથે માિહતી શેર કરવા માટે, િવ�ાથ�ની સંમિતના પત્ર સાથે, તપાસના પિરણામો અંગ ેફિરયાદ સાથે હોવી આવશ્યક છે.  પરવાનગી ફોમ� અહી 
ઉપલબ્ધ છે https://www.isbe.net/Documents/34-26-share-complaint-info.pdf  

વહલેા િનરાકરણ 
ફિરયાદની તપાસમાં 60 િદવસનો સમય લાગ ે છે અન,ે તેથી માતાિપતા અન ેશાળાના િજલ્લાઓને વહેલા િનરાકરણમાં શામેલ થવા માટે 
પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે.  વહેલા િનરાકરણ એ િડસ્ટ�ીક્ટ્સ અન ેવાલીઓ માટે સ્થાિનક સ્તર  ેફિરયાદોનું િનરાકરણ લાવવાનુ ંઅનૌપચાિરક 
સાધન છે. ફિરયાદ કાય�વાહીના ભાગ�પ,ે સ્કુલ િડસ્ટ�ીક્ટને ફિરયાદના મ�ુાઓનું િનરાકરણ પ્રદાન કરવાની તક મળે છે. વધુમાં, માતાિપતા(ઓ) 
અન ેસ્કુલ િડસ્ટ�ીક્ટના �ેત્રોને ઉકેલવા માટે સ્ટેટ-પ્રાયોિજત IEP સુિવધા અથવા મધ્યસ્થીમાં સામલે થઈ શકે છે.  

IEP (આઇઇપી) સગવડ—  https://www.isbe.net/Pages/IEP-Facilitation-System.aspx 

સ્ટેટ-પ્રાયોિજત IEP સગવડતા એ િડસ્ટ� ીક્ટ્સ અન ેઅપંગ િવ�ાથ�ઓના માતા-િપતા માટે આપવામા ંઆવતી એક મફત સેવા છે. IEP સુિવધા 
પ્રિક્રયાનો હેતુ અસરકારક સંદેશાવ્યવહારન ેપ્રોત્સાહન આપવાનો અને સંઘષ� ટાળવાનો છે. બંને પ�કારોએ સંમત થવાની જ�ર રહેશે કે આ 
કેસમાં કોઈ સુિવધા આપનારની ફાળવીણી કરવામા ંઆવે તે પહેલા ંIEP ના િવકાસમાં સહાયક બનવા માટે IEP ની બેઠકમાં કોઈ તટસ્થ સુિવધા 
આપનારનુ ંહાજર હોવું તે મહત્વપુણ� હશે. 

મધ્યસ્થી—https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-State-Sponsored-Mediation.aspx 

ઇિલનોઇસની મધ્યસ્થી સેવાનું સંચાલન અન ેિનરી�ણ ઇિલનોઇસ સ્ટેટ બોડ�  ઓફ એ�કેુશન �ારા કરવામાં આવ ેછે અને પ�ોન ેિવના મૂલ્ય ે
પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. મધ્યસ્થી નીચ ેમજુબ છે: 
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1. ઇિલનોઇસ પિબ્લક સ્કુલ્સમા ંનોધંાયેલા બાળકોને િવશેષ િશ�ણ સેવાઓ, પ્લેસમેન્ટ અન ે સંબંિધત સેવાઓ સંબંિધત મતભેદના
સમાધાનના એક સાધન તરીકે રચાયેલ; અને

2. �ાર ેિવવાદમા ંબંને પ�ો સ્વેચ્છાએ મધ્યસ્થી પ્રિક્રયામાં ભાગ લેવા સંમત થાય છે.

જો પ�ો રા�-પ્રાયોિજત IEP સુિવધા અથવા મધ્યસ્થીમાં ભાગ લેવાની ઇચ્છા રાખતા હોય, તો કૃપા કરીન ેયોગ્ય િવનંતી ફોમ� એક્સેસ કરવા 
અને આ િવવાદના િનરાકરણ િવકલ્પો સંબંિધત વધારાની માિહતી મેળવવા માટે સંબંિધત વેબસાઇટની મુલાકાત લો.  

ફિરયાદની તપાસની સમયમયા�દા 
• કિથત ઉલ્લંઘનો — સંઘીય કાયદાઓ મજુબ, ફિરયાદ પ્રા� થાય તે તારીખથી પહેલા એક વષ� કરતાં વધુ નહી ંહોવાના આ�ેિપત

ઉલ્લંઘનની તપાસ કરવી જ�રી છે.  તે તારીખ પહેલાંના કોઈપણ મુ�ાઓ તપાસની પ્રિક્રયાનો ભાગ બનશે નહી.ં

� 

• તપાસ — ફેડરલ િનયમોની જ�િરયાત છે કે ફિરયાદોની તપાસ થવી જોઈએ, અને િનષ્કષ�ન ેયોગ્ય રીતે તપાસ કરવા અને િનરાકરણ
લાવવાનો સમય કાઢવામા ંન આવે ત્યાં સુધી તારણોને 60 િદવસની અંદર ઓળખવામા ંઆવ ેછે.  આવા િવસ્તરણ ફિરયાદના તપાસ
સંશોધક �ારા વ્યિ�ગત ધોરણના આધાર ેન�ી કરવામાં આવ ેછે.

• કોઈપણ િવ�ાથ� િશકાગો િપબ્ લક સ્ કૂ લ (CPS) િડસ્ ટ�ીક્ટ#299મા ંનોધંાયલે છે, અને રા� િશ�ણ બોડ� �ારા ગરેકાયદેસર તરીકે 
ઓળખાતી નીિતઓ અને કાય�વાહીઓન ેઅપનાવવાના િપરણામ ેજનેા માટે યોગ્ ય િવશેષ િશ�ણ અથવા સંબંિધત સેવાઓ સ્ કુલ વષ 
2016-2017 અથવા 2017-2018 મા ંિવલંબ અથવા નામજૂંર થઈ શકે છે, તે સપ્ ટેમ્ બર 30, 2022 પર અથવા તે પહેલાં િફરયાદ 
નોધંાવી શકે છે. આ િફરયાદોન ેલગતા મ�ુાઓ �હેર પૂછપરછના અંિતમ અહેવાલ મા ંવણ�વ્ યા મુજબ નીચનેા મુ�ા પર લાગુ થશે:

o િપરવહન
o પેરાપ્ રોફેશનલ સેવાઓ
o િવશ� િલન�ગ િડસેિિબલટી (SLD) પાત્ રતા
o રોિગનવારક િદવસ પ્ લેસમેન્ ટ્સ
o વસ્ તૃત સ્ કુ લ વષ� (ESY) સેવાઓ

• વસ્ તરણ - જો સામેલ પ�કારો િફરયાદમા ંઓળખાયલે મુ�ાઓને હલ કરવા માટે રા�-પ્ રાયો�ત મધ્ યસ્ થીમા ંભાગ લેવા માટે 60-િ
દવસની તપાસ સમયરખેાને વધારવા માટે સંમત થાય તો િવસ્ તરણ આપવુ ંઆવશ્ યક છે.

ફિરયાદની તપાસની કાય�વાહી 
િવશેષ િશ�ણની આવશ્યકતાઓના ભંગનો આ�ેપ કરતી લેિખત, સહી કરલેી ફિરયાદ પ્રા� થતા,ં જમેા ંતથ્યોનો સમાવેશ થાય છે જનેા આધાર ે
ફિરયાદ આધાિરત છે, ISBE તપાસ કરશે અન ેસ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટન ેઅને તે વ્યિ� અથવા એજન્સીને ફિરયાદ કરનારની શોધખોળનો લેિખત 
અહેવાલ આપશે.  જો એક અથવા વધુ ઉલ્લંઘન જોવા મળે છે, તો િરપોટ�માં સ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટ �ારા અનુસરવામા ંઆવતી સુધારા�ક િક્રયાઓ અન ે
સમયરખેા શામેલ હશે.  લેિખત ફિરયાદના િનણ�ય અંગે કોઈ ઔપચાિરક અપીલ નથી. 

પ્રસ્તાિવત િનરાકરણ 
લેિખત ફિરયાદમાં ફિરયાદમાં ઓળખાયેલ સમસ્યનાા પ્રસ્તાિવત િનરાકરણ શામેલ હોવી આવશ્યક છે. જો સ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટ માટે કોઈ સુધારા�ક 
પગલાં લેવાની જ�ર હોય તો પ્રસ્તાિવત િનરાકરણ ધ્યાનમા ંલેવામાં આવશે.  જો કે, સુધારા�ક િક્રયાઓ અંગેનો અંિતમ િનણ�ય ISBE �ારા 
ન�ી કરવામાં આવશે. 

સુધારા�ક િક્રયાઓ 
ફિરયાદ પ્રિક્રયા િવશેષ િશ�ણના િનયમોની કાય�વાહીના િબન-અનુપાલનન ેઓળખવા અને સુધારવા માટે રચાયેલ છે.  તે િશ�ા�ક નથી અન ે
તેના પિરણામે વ્યિ�ગત સ્ટાફના સભ્યોન ેિશસ્તબ� કાય�વાહી કરવામાં આવશે નહી.ં   

ન્યાય�ેત્ર 
આ િવભાગ િવશેષ િશ�ણ િવશેના આ�ેપોની તપાસ માટે જ અિધકૃત છે. િવશેષ િશ�ણ િવભાગન ેએવી ફિરયાદોની તપાસ કરવાનો અિધકાર 
નથી કે જ ેરા� અને / અથવા ફેડરલ િવશેષ િશ�ણના િનયમો અને િનયમનોથી સંબંિધત નથી, જમે કે: 

• દુવ્ય�વહાર/ ઉપે�ા — જો તમન ેશંકા છે કે કોઈ બાળકન ેનુકસાન થયુ ંછે અથવા તેન ેદુ�પયોગ અથવા ઉપે�ા �ારા નુકસાન પહોચંવાનુ ં
જોખમ છે, તો 24-કલાકની ચાઇલ્ડ એબ્યુઝ હોટલાઇનન ે800-25-ABUSE (800/252-2873) પર કોલ કરો.

• સેકશન 504/િડસિક્રમીનેશન, હેરસેમને્ટ અન/ે અથવા રીટેલીએશન— 312/730-1560 પર િસિવલ રાઇટ્સ માટેની યુ.એસ. િડપાટ�મેન્ટ
ઓફ એ�ુકેશનની ઓિફસ (OCR) �ારા આવા મુ�ાઓનું સંબોધન કરવુ ંઆવશ્યક છે.

• સ્થાિનક બાબતો (દા.ત., કમ�ચારીઓનું આચરણ, િશ�ણ / સૂચના�ક પ�િત, સામાન્ય િશ�ણના િનયમો, ગુંડાગીરી, વગેર.ે) - આ
મુ�ાઓન ેસ્થાિનક સ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટના વહીવટકારો અન ે/ અથવા સ્થાિનક િશ�ણ બોડ� , અથવા િર�યોનલ ઓિફસ ઓફ એ�ુકેશન
(ROE) �ારા ધ્યાનમા ંલેવા આવશ્યક છે. ROEની િડરકે્ટરી અહી ંઉપલબ્ધ છે https://www.isbe.net/roe.

• િશ�ણ રકેોડ્સ�ની સામગ્રી અથવા ચોકસાઈ —Per 23 23 IAC 375.90 પર ઇિલનોઇસ એડિમિનસ્ટ� ે િટવ કોડ, માતાિપતાન ેસ્કુલના
િવ�ાથ� રકેોડ્સ�માં કોઈપણ પ્રવેશન ે (શૈ�િણક ગ્રેડ િસવાય) પડકારવાની સુનાવણીનો અિધકાર છે. િવનંતી સ્કુલમા ંલેિખતમા ંરજૂ
કરવાની રહેશે.
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• મધ્યસ્થી કરારનુ ંઅમલીકરણ ફેડરલ િનયમન મજુબ 34 CFR 300.506(b)(7) પર, લેિખત સહી કરલેા મધ્યસ્થી કરારન ેસ્ટેટ કોટ�
અથવા યુ.એસ. િડસ્ટ� ીક્ટ કોટ�મા ંલાગ ુકરી શકાય છે.

• સુનાવણીના િનણ�યના અમલીકરણ સંદભ�, —C યોગ્ય પ્રિક્રયા સુનાવણીના િનણ�યનો અમલ 217/782-5589 અથવા 866/262-
6663> પર ISBE ના યોગ્ય પ્રિક્રયા સુનાવણી સંયોજક પર.

સહાયક િટપ્સ 
• ફિરયાદ નોધંાવતા પહેલા, કૃપા કરીન ેપહેલાના ંપૃ�ો પરની માિહતી કાળ�પૂવ�ક વાંચો.
• પૃ� 4 અન ે5 પર ફોમ�ના તમામ િવભાગો પૂણ� કરો.  આ ફોમ� પર િવનંતી કરલેી બધી માિહતી પ્રદાન કરવામાં િનષ્ફળતા, તપાસની

કાય�વાહીમા ંિવલંબ કરી શકે છે.
• ચો�સ રહો.  તમાર ેકયા કાયદાનું ઉલ્લંઘન થયુ ંછે તે િવશેષ�પે �ણવાની જ�ર નથી, પરંતુ તમ ેશંુ માનો છો કે સ્કુલે શંુ ખોટંુ કયુ� છે

તે અને સ્કુલે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કયુ� છે તેમ તમારા માનવા માટે શંુ થયુ ંહતંુ તેનું વણ�ન કરવું આવશ્યક છે.  ઉદાહરણ તરીકે:
o સ્કુલ મારા બાળકના IEP નું પાલન કરી રહી નથી.  IEP કહે છે કે તેન ેવગ�ખંડની સામ ેબેસાડવામા ંઆવશે, પરંતુ �ાર ેહંુ

તેના વગ�ની મુલાકાત લેતો હતો ત્યાર ેતે વગ�ખંડની પાછળ બેઠો હતો.
o ઓક્ટોબર 23 ના રોજ, મારા બાળકન ેતેની િવ�ાન પરી�ા માટે વધારાના સમયની મજૂંરી ન હતી.

• તમારા આ�ેપોન ેટેકો આપવા માટે સંબંિધત દસ્તાવજેો પ્રદાન કરો.

િરસોસ� 
• િવવાદનો અસરકારક ઠરાવ:

https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Effective-Dispute- Resolution.aspx
• પેર �ટ ગાઇડ — શૈ�િણક હકો અને જવાબદારીઓ:  ઇિલનોઇસમા ંિવશેષ િશ�ણ સમજવું:

https://www.isbe.net/Documents/Parent-Guide-Special-Ed-Aug20.pdf
• િવશેષ િશ�ણમા ંયોગ્ય તકરારના િનવારણ માટે કેન્દ્ર (CADRE):

https://www.cadreworks.org/

ફિરયાદ ચેકિલસ્ટ 

� તમે તમા�ં નામ, સરનામંુ અને સંપક�  માિહતી પ્રદાન કરી છે. 
� તમે િવ�ાથ�નુ ંનામ, સંપક�  માિહતી, અને સ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટ અને િવ�ાથ� જ ેસ્કુલમાં
�ય છે તેનું નામ પ્રદાન કયુ� છે.   

� તમે �ાર,ે �ાં અને કેવી રીતે આ�ેિપત ઉલ્લંઘન કયુ� છે તે સંબંિધત િવગતવાર 
માિહતી પ્રદાન કરી છે. 

� તમે સમસ્યાનુ ંસૂિચત સમાધાન પૂ�ં પાડ્યંુ છે.   
� તમે ફિરયાદ પર હસ્તા�ર કયા� છે. 
� તમે CPS #299 299 (વધ ુમાિહતી માટે ફિરયાદ તપાસ સમયમયા�દા પૃ� 2 પર 
જુઓ) િવ�� ફિરયાદ નોધંાવી ન લો ત્યાં સુધી, ફિરયાદની કિથત ઉલ્લંઘનની 
ઘટનાથી એક વષ� પછી ISBE ને ફિરયાદ નહી ંઆવ ેતેની ખાતરી કરવા માટે તમે 
તમારી ફિરયાદના પૃ�ો 4 અને 5 મોકલ્યા છે. 

� તમે જનેી સામે ફિરયાદ નોધંાવી ર�ા છો તે તમારી ફિરયાદની એક નકલ તમે �હેર 
એજન્સીને આપી છે. 
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રા� િવશેષ િશ�ણની ફિરયાદ માટે િવનંતી 
ઇિલનોઇસ રા� િશ�ણ બોડ�  — િવશેષ િશ�ણ િવભાગ 

આ ફોમ�નો ઉપયોગ ત્યાર ેથઈ શકે છે �ાર ેકોઈ વ્યિ� અથવા સંસ્થા માન ેછે કે કોઈ શાળા િજલ્લાએ િવકલાંગતા િશ�ણ અિધિનયમ 
(IDEA) અથવા તેના અમલીકરણ િનયમો (34 CFR), ઇિલનોઇસ સ્કૂલ કોડ આિટ�કલ 14 અન/ે અથવા ઇિલનોઇસ એડિમિનસ્ટ� ે િટવ કોડ 
(ભાગ 226) નું શીષ�ક 23 હેઠળ વ્યિ�ની ખાસ િશ�ણ માટેની આવશ્યકતાઓનુ ંઉલ્લંઘન કયુ� છે.  આ ફોમ�નો ઉપયોગ વૈકિલ્પક છે, 
પરંતુ ફિરયાદની પ્રિક્રયા કરવા માટે બધી માિહતી આવશ્યક છે. 

િવશેષ િશ�ણ ફિરયાદ તપાસ પ્રિક્રયા િવશે વધુ માિહતી માટે અથવા આ ફોમ� પૂણ� કરવામાં સહાય માટે, કૃપા કરીન ે217/782-5589 પર 
િવશેષ િશ�ણ િવભાગનો સંપક�  કરો.  િવશેષ િશ�ણ ફિરયાદ તપાસ પ્રિક્રયા સંબંિધત વધારાની માિહતી પણ અહી ંઉપલબ્ધ છે:   

https://www.isbe.net/Pages/Special-Education-Complaint-Investigation-Process.aspx 

ઇિલનોઇસ રા� િશ�ણ મંડળ, િવશેષ િશ�ણ િવભાગ માત્ર િવશેષ િશ�ણ સંબંિધત આ�ેપોની તપાસ માટે જ અિધકૃત છે.  

ફિરયાદી માિહતી: 

નામ / સંસ્થા*: 

સરનામુ*ં: 

શહેર: રા�: િઝપ કોડ: 

િદવસના સમયના શ્ રે� ફોન નંબર*:    
  ઘર    કામ     સેલ 

ઈમેઈલ સરનામુ:ં 
 ઇમેઇલ �ારા પત્રવ્યવહાર મેળવવા માટે અહી ંચેક કરો. 

િવ�ાથ� સાથે સંબંધ:  માતાિપતા/વાલી     વકીલ     એટન�      અન્ય: 

પ્રાથિમક ભાષા/સંદેશાવ્યવહારની રીત:  

િવ�ાથ� માિહતી [જો કોઈ િવિશ� બાળકના સંદભ�માં ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવવામાં આવ ેતો તે જ�રી છે]: 

નામ*: 

સરનામુ*ં: 

શહેર: રા�: િઝપ કોડ: 

જન્મતારીખ: �િત / વંશીયતા: અપંગતા: 

SIS આઈડી: ગ્રેડઃ િલંગ: 

િવ�ાથ� કોઈ IEP ધરાવ ેછે?   હા     ના   

બેઘર બાળક અથવા યુવાનીના િકસ્સામાં, કૃપા કરીન ેબાળક માટે ઉપલબ્ધ માિહતી પ્રદાન કરો અન ેબાળક હાજરી આપી ર�ંુ છે તે 
સ્કુલનું નામ. 

િડિસ્ટ� ક્ટ માિહતી: 

બાળક હાલમા ંસ્કુલમા ંદાખલ થયેલ છે?   હા     ના    

બાળક હાલમા ંહાજર રહેલ િજલ્લા / સ્કુલનુ ંનામ: 
[જો કોઈ િવિશ� બાળકના સંદભ�માં ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ ેતો તે જ�રી છે]] 

િડસ્ટ� ીક્ટ/ સ્કુલનુ ંનામ જમેા ંકિથત ઉલ્લંઘન થયુ ંછે: 
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ફિરયાદની માિહતી: 

કિથત ઉલ્લંઘન(નો)ની તારીખ(ખો) * [ISBE �ારા ફિરયાદ મળવાની તારીખના એક વષ� કરતા ંવધુ નહી,ં િસવાય કે આ CPS #299 
299 (જુઓ ફિરયાદ તપાસ સમયમયા�દા પૃ� 2 પર વધુ માિહતી માટે) િવ�� ફિરયાદ ન હોય 

કિથત ઉલ્લંઘન(નો)ની તારીખ(ખો) અન ેસહાયક તથ્યોનું વણ�ન * [ દા.ત., સંબંિધત તારીખો, ઘટનાઓનો ક્રમ, તેમા ંસામેલ 
વ્યિ�ઓના નામ / શીષ�ક, સમસ્યાના સ્વ�પને લગતા તથ્યો, િવશેષ િશ�ણની આવશ્યકતાઓન ેપૂણ� કરવા માટે િડસ્ટ� ીક્ટ કેવી રીતે 
િનષ્ફળ ગયા તેની માિહતી] (જો જ�રી હોય તો વધારાના પૃ�ો જોડો.) 

સૂિચત ઠરાવનું વણ�ન [દા.ત., IEP ટીમની મીિટંગ બોલાવો, સ્ટાફને તાલીમ આપવી, વળતર �પ ેઆપતી િશ�ણ સેવાઓ પ્રદાન 
કરવી.] (જો જ�રી હોય તો વધારાના પૃ�ો જોડો)  

કૃપા કરીન ેઆ ફિરયાદમાં ઓળખાયેલી સમસ્યાઓન ેહલ કરવા માટે તમ ેસંપક�  કરલે વ્યિ�ઓની ઓળખ કરો.  

નામ:                   પદવી: 

નામ:                   પદવી: 

નામ:                   પદવી: 

ફિરયાદ દાખલ કરતા પહેલા મુ�ા(ઓ)ને ઉકેલવા માટે કરલે પ્રય�ોનુ ંવણ�ન અને પિરણામ 

શંુ આ ફિરયાદમાં મુ�ા(ઓ) સાથે સંબંિધત મધ્યસ્થી, IEP સગવડતા અથવા યોગ્ય પ્રિક્રયા કરવાની િવનંતી કરવામા ંઆવી છે? 
   હા        ના 

શંુ તમ ેઆ ફિરયાદમાં મુ�ા(ઓ)નું સમાધાન લાવવાના ંપ્રય�ોમા ંસ્ટેટ-પ્રાયો�ત મધ્યસ્થી અથવા IEP સગવડમાં ભાગ લેવામાં રસ 
ધરાવો છો? (આ િવવાદ િનરાકરણ પ્રિક્રયાઓ િવશે વધુ માિહતી માટે આ દસ્તાવજેના પૃ�ો 1-2 પર પ્રારંિભક ઠરાવ જુઓ.) 
   હા        ના 

ફિરયાદ નોધંાવનાર પ�ે ફિરયાદની એક નકલ ISBE સાથે પ� ફિરયાદ ફાઇલ કર ેછે તે જ સમયે સ્કુલ િડસ્ટ� ીક્ટ અથવા 
બાળકને સેવા આપતી �હેર એજન્સીને ફોરવડ� કરવી આવશ્યક છે.* 
ફિરયાદીની સહી*: તારીખ: 

*તપાસ શ� કરવા માટે માિહતીની આવશ્યકતા છે.

કોઈપણ સંબંિધત દસ્તાવજેોના પૂણ� કરલે ફોમ� અને નકલો મેઇલ, ફેક્સ કરી અથવા ઇમેઇલ કરી શકાય છે:

ઇિલનોઇસ સ્ટેટ બોડ� ઓફ એ�ુકેશન 
િવશેષ િશ�ણ િવભાગ 

સાવધાન: િફરયાદ સંયોજક 
100 North First Street 

Springfield, IL  62777-0001

(217) 782-0372 (ફેક્સ)
statecomplaints@isbe.net 
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