
“આ અિધિનયમમા ંએવી કોઈ જ વસ્� ુનથી �નાથંી 

એવો અથર્ ફ�લત થતો હોય ક� “િવકલાગંતા િશક્ષણ 

અિધિનયમ”, 20 �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સની આચારસ�ંહતા 

કલમ અન્વયે જોવા મળતી વ્ય�ક્તઓને હોય તેના ં

કરતા ંવ� ુઅિધકારો અથવા રક્ષણો પ્રદાન કરવામા ં

આવતા હોય. 1400 અને ત્યાર પછ� � અ�સુર� છે 

તેમા,ં અથવા સમવાયી “1973 નો �નુવર્સન 

અિધિનયમ,” 29 �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સની આચારસ�ંહતા 

કલમ 794 અન્વયે, અથવા અન્ય સમવાયી કા�નૂ 

અન્વયે. 

ક�વી ર�તે  

િશક્ષણ િવભાગ �બલ ઑફ રાઈટ્સ 

(અિધકારો� ુંિવયેધક)ના 

અમલીકરણ� સંુ મથનર્  કર� શકશે? 

ડ�ફ સ્�ુડન્ટ્સ �બલ ઑફ રાઈટ્સ (બહરા�  િવદ્યાથ�ઓના 

અિધકારો� ંુિવયેધક), ઉપરાત ં બહર� ા માટ�ના ંિશક્ષણના ં

તમામ પાસાઓંના ંઅમલીકરણ બાબત સ્�ૂલ 

�ડ�સ્ટ્રક્ટ્સને તકિનક� સહાય અને વ્યાવસાિયક િવકાસ 

�રૂો પાડવા દ્વારા. 

બહર� ા માટ�ના િશક્ષણના 

સમન્વયકતાર્ નવા કાયક્રર્ મનો િવકાસ અથવા પ્રવતર્માન 
કાયર્ક્રમોમાં �ધુારણા, ડ�ફ સ્�ુડન્ટ્સ �બલ ઑફ રાઈટ્સ 
(બહર� ા િવદ્યાથ�ઓના અિધકારો�ું િવયેધક), બાળકના ં
અભ્યાસની �ુકડ�ઓ, અને � લૂ્યાકંનો બાબત તકિનક� 

સહાય � રૂ� પાડવી. 

dhh.education@doe.nj.gov

બહર� ા અથવા ઓ�ં સાભંળતા હોય 

તેવા િવદ ાથ�ઓ માટ� શૈક �ણક સલાહકાર 

dhh.education@doe.nj.gov

િવદ્યાથ�નાં સ્તરની તકિનક� સહાય, �માં વગર્ખડંના 
અવલોકનો, સવેામાં સ્ટાફ અને રહ�ઠાણ માગદર્ શર્નનો 

સમાવેશ થાય છે. 

ધ ન્� ૂજસ� 

ડ�ફ સ્�ુડન્ટ્સ �બલ ઑફ રાઈટ્સ (બહ�રા 

િવદ્યાથ�ઓના અિધકારો�ુ ંિવયેધક) 

PL 2019, પ્રકરણ 204 
ઑગસ્ટ 5, 2019ના �દવસે સહ� કર�લ 

ડ�ફ સ્�ુડન્ટ્સ �બલ ઑફ રાઈટ્સ (બહ�રા િવદ્યાથ�ઓનો 

અિધકારપત્ર) તે એ બાબતની ખાતર� રાખવા માટ��ુ ં

જવાબદાર� પત્રક છે ક� સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ્સ � િવદ્યાથ�ઓ બહ�રા 

છે, ઓ�ં સાભંળનારા છે અથવા તો બિધર-�ધ છે, તેમની 

અનન્ય જ��રયાતોને સતંોષી શક� તેમજ અનેકિવધ સામા�જક 

સપંકર્-વહ�વારને લગતી પદ્ધિતઓનો ઉપયોગ કર� શક�.  

Marie H. Katzenbach School for the Deafમા ંહાજર� 

આપતા િવદ્યાથ�, George Valhos, દ્વારા કલા�ૃિત

કરવામા ંઆવી  

બહ�રા િવદ્યાથ�ઓનો 

�બલ ઑફ રાઈટ્સ

(અિધકારો�ુ ંિવયેધક) 

mailto:dhh.education@doe.nj.gov
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ડ�ફ સ્�ુડન્ટ્સ �બલ ઑફ રાઈટ્સ (બહ�રા 

િવદ્યાથ�ઓનો અિધકારો�ુ ંિવયેધક) સ્�લૂ 

�ડ�સ્ટ્રક્ટ્સને આ વસ્�ઓુ �રૂ� પાડવા માટ� 

સ�ાવાર �ચૂના બહાર પાડ� છે: 

 
a. શ� તેટલી વહ�લી �મર�શ્રવણશ�ક્ત અને �ૃ�ષ્ટની 

ક્ષમતાઓ તેમજ સામા�જક સપંકર્-વહ�વાર અને 

ભાષાક�ય જ��રયાતોની યોગ્ય તપાસ અને 

�લૂ્યાકંન માટ�નો હકાિધકાર આપવાની સાથોસાથ 

સમગ્ર શૈક્ષ�ણકકાળના ંઅ�ભુવ દરિમયાન તપાસ 

અને �લૂ્યાકંનની સેવાઓને ચા� ુરહ�વા દ�વી;  

b. શ� તેટલી વહ�લી �મર�અસ્ખ�લતપણે બોલવા 

બાબત ભાષાક�ય પાયાને િવકસાવવા માટ�ના 

પ્રા�પ્તકરણમા ંસહાય�તૂ બનવા માટ� 

વ્ય�ક્તગતપણે અને યોગ્ય ર�તે શ�આતથી જ 

ભાષાક�ય સમસ્યાને અટકાવવા ક� િનવારવા માટ� 

�લૂ્યાકંન અને આયોજનની વ્યવ�સ્થત પ્ર�ક્રયાને 

મેળવવા હકાિધકાર આપવો;  

c. િવદ્યાથ�ઓના પ�રવારોને તમામ પ્રવેશ આપવા 

માટ�ની િવચારણાઓ તેમજ ઉપલબ્ધ શૈક્ષ�ણક 

િવકલ્પો �ગેની મા�હતી આપવી, �મા ંMarie H. 

Katzenbach School for the Deaf નો સમાવેશ 

થાય છે, તેમજ �ઓ બહ�રા છે, ઓ�ં સાભંળનારા 

છે અથવા તો બિધર-�ધ છે, તેમના ંમાટ� ઉપલબ્ધ 

િવકલ્પો તેમજ એવા માતાિપતા અને વાલીઓ માટ� 

તકો �રૂ� પાડવી �નાથંી તેઓ તેમના ંબાળકોની 

િશક્ષણ યોજનાના ંિવકાસ અને અમલીકરણમા ં

સ�ંણૂર્પણે ભાગ લઈ શક�;  

d.  બહ�રા છ, ઓ�ં સાભંળનારા  અથવા તો બિધર-

�ધ, �ખુ્તવયના ંપે્રરણાસ્ત્રોતો સાથે મેળાપ કર�ને 

સહયોગ સાધતા તેમજ પોતાના ંક� અન્યના 

સમથર્નમા ંબોલવાના કૌશલો શીખવા માટ� 

અનેકિવધ સામા�જક સપંકર્-વહ�વારને લગતી 

પદ્ધિતઓનો ઉપયોગ કરતા,ં પોતાની અ�ભ�ુ�ચઓ 

અને અ�ભપ્રાયો વ્યક્ત કરવાનો સમાવેશ થાય, તે 

માટ�ની તકો �રૂ� પાડવા માટ� અથાગ જહ�મત 

ઉઠાવવી;  

e. શાળાક�ય વાતાવરણમા ંતેમજ શાળા દ્વારા 

પ્રાયો�જત પ્ર�િૃ�ઓ દરિમયાન તેમના સાથીદારોને 

મળવાની અને સાકંળવાનીતકો;  

f. સીધી �ચૂના;  

g. િવદ્યાથ�ના ંવ્ય�ક્તગત શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમ અને 504 

આયોજનમા ંસામા�જક સચંાર યોજનાનો સમાવેશ 

કરવો;  

h. એવો પ્રવેશ � િવદ્યાથ�ની વ્ય�ક્તગત જ��રયાતો 

બાબત શે્રષ્ઠપણે અ��ુૂળ હોય �મા ંસામા�જક, 

ભાવનાત્મક, સામા�જક સદં�શાવ્યવહારઅને 

સાસં્�ૃિતક જ��રયાતોનો સમાવેશ થતો હોવા છતા ં

તેટલા �રૂતો માયાર્�દત ન રહ�ને બાળકની વય, 

શ્રવણશ�ક્ત ના પ્રકાર, શૈક્ષ�ણક સ્તર, સામા�જક 

સપંકર્-વહ�વારની ઢબ, ભણતરની શૈલી, 

અ�ભપે્રરણાત્મક સ્તર તેમજ પા�રવા�રક �લૂ્યો, 

અ�ભ�ુ�ચ અને ધ્યેય માટ� મળતા પ્રોત્સાહન બાબત 

પણ આવનારા સમયને ધ્યાનમા ંલઈને 

કાળ��વૂર્ક િવચારણા કરતો હોય;  

i. કાયદા દ્વારા જ�ર� �જુબ સમગ્ર પ્રવેશના 

િવકલ્પોના ંસાતત્ય દરિમયાન િવના �લૂ્યે, યોગ્ય 

િશક્ષણ માટ�ની વ્ય�ક્તગત િવચારણા;  

j. લાયકાત ધરાવતા તેમજ પ્રમા�ણત વ્યાવસાિયકો 

દ્વારા તેમના ંશૈક્ષ�ણક માળખામંા ં�રૂ� પાડવામા ં

આવતી સ�ંણૂર્ સમથર્ન�કુ્ત સેવાઓ. િશક્ષણ 

િવભાગે, શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો માટ�ના ંસમન્વયકતાર્ના ં

માધ્યમ વડ�, સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ્સ સાથે એની ખાતર� 

કરવા માટ� કામ કર�ુ ંજોઈએ � બાળકો બહ�રા છે, 

ઓ�ં સાભંળનારા છે અથવા તો બિધર-�ધ છે, 
તેમની જ��રયાતો િશક્ષણ બો�્ર્ઝ સતંોષી શક� એ માટ� 
તેને સમથર્ન આપવા માટ� તકિનક� સહાયને 
ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી હોય. આ પેટા-કલમમા ં
ઉપયોગ કયાર્ પ્રમાણે, “તકિનક� સહાય” એટલે સ્�ૂલ 
�ડ�સ્ટ્રક્ટને ��ંુૂ પાડવામા ંઆવે�ુ ંમાગર્દશર્ન અને 
સમથર્ન �થી કર�ને સ્�ૂલ �ડ�સ્ટ્રક્ટ એ બાબતની 
ખાતર� રાખવા માટ� રા�ય અને સમવાયી નીિત 
તેમજ િનયમનકાર� જ��રયાતોને સતંોષવા માટ� 
સમથર્ બની શક�  
સ�ંણૂર્ અને �વુ્યવ�સ્થતપણે િશક્ષણ માટ�ની 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલી હોય;  

k. તમામ કાયર્ક્રમોના ંશૈક્ષ�ણક માળખા ંબાબત સ�ંણૂર્ 
સામા�જક સપંકર્-વહ�વારમા ંહકાિધકાર �મા ંઇ�ર 
પ્ર�િૃ�ઓ, િવશ્રાિંત, બપોર�ુ ંભા�ુ,ં પ્રચાર માધ્યમ�ુ ં
પ્રદશર્ન, ચાલક િશક્ષણ, તેમજ �હ�ર ઘોષણાઓનો 
સમાવેશ થતો હોવા છતા ંતે �રૂતો માયાર્�દત રહ�તો 
નથી;  

l. બહ�રા, ઓ�ં સાભંળનારા અથવા તો બિધર-�ધ 
વ્ય�ક્તઓનાતબીબી, નૈિતક, સાસં્�ૃિતક, અને 
ભાષાક�ય �દુ્દાઓ બાબત યોગ્ય ર�તે લાયકાત 
ધરાવતા તેમજ પ્રમા�ણત વ્યાવસાિયકોમાથંી 
આવતા પ�રવારોને મા�હતી; તેમજ  

m. લાયક તેમજ પ્રમા�ણત પ્રદાતાઓ તરફથી માનિસક 
સ્વાસ્થ્ય અને આ�ષુા�ંગક સેવાઓ બાબત હકાિધકાર 
�ઓ િવદ્યાથ�ના સદં�શાવ્યવહારના પ્રાથિમક મોડમા ં
અસ્ખ�લતતા,ધરાવતા હોય, �મા ંઅમે�રકન 
સાકં�િતક ભાષાનો સમાવેશ થાય છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


