
EI रेकर्डहरूलाई राख्े तथा ्ष्ट ग न्े
तपाईंको EI सेवा प्रदायकले तपाईंको बच्ाका EI रेकर्डहरू 
तपाईंको बच्ाको नवौं जन्म ददनसम्म राखननु पनने हनुन्छ । 
तपाईंको बच्ाको नवौं जन्म ददन पश्ात ्तपाईंले आफनो 
बच्ाका EI रेकर्डहरू नष्ट गन्ड अननुरोध नगदा्डसम्म EI 
सेवा प्रदायकले तपाईंको बच्ाका ती रेकर्डहरू सोभनदा बढी 
स्मयका लागग राखन सक्छन ्। 
EI ले स्मयको स्मयसी्मा नरहनेगरी तपाईंको बच्ाको 
ना्म, जन्म म्मतत, तपाईंको समपक्ड  जानकारी, तपाईंको 
पररवारसँग का्म गरेका EI सेवा संयोजक तथा प्रदायकहरूको 
ना्म र बादहररँदाको तथयाङक (बादहररँदाको वर्ड तथा 
उ्ेमर र बादहररएपत्छ प्रवेश गररएका अनय कनु न ैपतन 
काय्डक्र्महरूसदहत) को सथायी रेकर्ड पतन राखन सकने ्छ ।
आफनो बच्ाका EI रेकर्डहरूसमबनधी आफना अगधकारहरूबारे 
थप ददशातनदनेशका लागग DODD लाई 614-466-6879 
वा ei@dodd.ohio.gov ्मा समपक्ड  गननु्डहोस ्। FERPA 
को समबनध्मा थप ददशातनदनेशका लागग अ्ेमररकी मशक्ा 
ववभाग्मा रहेको फयाम्मली कम्पलाएनस अफिस (पाररवाररक 
अननुपालना काया्डलय) लाई 202-260-3887 ्मा समपक्ड  
गननु्डहोस ्।

वििादहरूको समाधा् ग न्े
EI सेवाको कनु न ैकनु राप्रतत तपाईंको असह्मतत ्छ भने 
तयसलाई स्माधान गनने ववमभनन तररकाहरू ्छन ्। सो 
असह्मततको स्माधान खोजनका लागग सबभैनदा सरल र 
त्छ्टो तररका भनेको तपाईंको काउन्टी्मा रहेका तपाईंका 
EI सेवा संयोजक वा EI करार वयवसथापक्माि्ड त आफनो 
सथानीय EI काय्डक्र्मसँग म्मलेर का्म गननु्ड हो ।
तपाईंका सेवा संयोजकको समपक्ड  जानकारी यस प्ा्ड्मा 
ददइएको ्छ र तपाईंले आफनो सथानीय EI काय्डक्र्मका 
पदागधकारीहरूको जानकारी EI को तनमन वेबसाइ्ट्मा प्रा्पत 
गन्ड सकननुहनुन्छ: ohioearlyintervention.org. तपाईं आफनो 
सथानीय EI काय्डक्र्म्माि्ड त काय्ड गन्ड ्ाहननुहनुनन भने तपाईं 
DODD का EI क्म््ड ारीलाई 614-466-6879 वा  
ei@dodd.ohio.gov ्मा समपक्ड  गन्ड सकननुहनुन्छ । 
तपाईंले DODD ्मा उजनुरी पतन दता्ड गन्ड सकननुहनुन्छ र 
सो उजनुरीको बारे्मा ्छानबबन गन्ड, ्मधयसथता गराउन वा 
तनषपक् सनुननुवाइ सञ्ालन गन्ड ववभागलाई अननुरोध गन्ड 
सकननुहनुन्छ । तपाईंको उजनुरी अतनवाय्ड रूप्मा मलखखत र 
तयस्मा हसताक्र गररएको हनुननुप्छ्ड । तयस्मा अतनवाय्ड रूप्मा 
भएको घ्टना र उललङघन भएका तनय्म वा अगधकारहरूको 
वववरण स्मावेश गररएको हनुननुप्छ्ड ।

उजनुरीहरूलाई यहाँ पठाइननुप्छ्ड :
Ohio Early Intervention
Ohio Department of Developmental Disabilities
30 East Broad St., 12th floor
Columbus, Ohio 43215

छा्बि्
यदद तपाईं DODD ले तपाईंको उजनुरी्मा ्छानबबन गरोस ्
भनने ्ाहननुहनुन्छ भने ववभागले तपाईं तथा तपाईंको 
प्रदायकबा्ट जानकारी ्मागने ्छ, समबननधत सब ैजानकारीको 
पनुनरावलोकन गनने्छ र तपाईंका अगधकारहरू वा EI तनय्महरू 
उललङघन भएका ्छन ्फक ्ैछनन ्भनने बारे्मा 60 ददन 
मभत्र्मा अननत्म मलखखत तनण्डय गनने ्छ । अननत्म तनण्डय्मा 
सब ैस्मसयाहरूलाई सचयाउन DODD ले के-के कनु राहरू गरेको 
गथयो र के-के कनु राहरू गनने्छ भनने स्मावेश गररने ्छ ।

मध्यसथता
्मधयसथता तपाईं तथा तपाईंका EI प्रदायक दनुवकैा लागग 
सवेनच्छक हनुन्छ । यदद तपाईं ्मधयसथतालाई प्रयोग गन्ड 
्ाहननुहनुन्छ र तपाईंका EI प्रदायक तयस्मा सहभागी हनुन 
सह्मत भए्मा DODD ले सो प्रफक्रयाको सनुपररवेक्ण गन्ड 
एकजना योगय तथा तनषपक् ्मधयसथकता्ड उपलबध गराउने 
्छ । DODD ले ्मधयसथकता्डको ख््डको भनुकतानी गनने्छ 
र ्मधयसथता अतनवाय्ड रूप्मा सहभागीहरूलाई सहज हनुने 
सथान तथा स्मय्मा हनुननुप्छ्ड ।

न्ष्पक्ष सु् िुाइ
तनषपक् सनुननुवाइ अझ बढी औप्ाररक प्रफक्रया हो । तपाईंले 
तपाईंको प्रतततनगधतव गन्डका लागग अ्टननी (काननुन वयवसायी) 
तनयनुकत पतन गन्ड सकननुहनुन्छ तर यो आवशयकता होइन । 
तनषपक् सनुननुवाइ्मा, तनषपक् सनुननुवाइ अगधकारीले उजनुरीको 
पनुनरावलोकन गननु्डहनुने्छ, सहभागीहरूको कनु राहरू सनुनननु हनुने 
्छ, थप जानकारीको स्मीक्ा गननु्डहनुने्छ र उजनुरी प्रा्पत गरेको 
30 ददनमभत्र्मा मलखखत तनण्डय उपलबध गराउननु हनुने ्छ । 
DODD ले तनषपक् सनुननुवाइ अगधकारीको ख््डको भनुकतानी 
गनने ्छ र सो सनुननुवाइ अतनवाय्ड रूप्मा सहभागीहरूलाई सहज 
हनुने सथान तथा स्मयहरू्मा हनुननुप्छ्ड ।
IDEA र ओहायोको EI काय्डक्र्मको राजयका तनय्महरूका 
बारे्मा थप जानकारी प्रा्पत गन्ड ohioearlyintervention.
org/federal-and-state-regulations ्मा जाननुहोस ्।

्ेमरो EI सेवा संयोजक: 
_______________________________________

समपक्ड  जानकारी: __________________________

Retention and Destruction of EI Records
Your EI service provider is required keep your child’s 
EI records until your child’s ninth birthday. The EI 
service provider may retain your child’s EI records 
longer than this unless you ask that the records be 
destroyed after your child’s ninth birthday. 
EI may retain a permanent record of your child’s 
name, date of birth, your contact information, names 
of EI service coordinators and providers who have 
worked with your family, and exit data (including 
year and age upon exiting, and any programs 
entered into after exiting) without time limitation.
For additional guidance on your rights regarding 
your child’s EI records, contact the DODD at 614-
466-6879 or ei@dodd.ohio.gov. For additional
guidance regarding FERPA, contact the Family
Compliance Office in the U.S. Department of
Education at 202-260-3887.
Resolving Disputes
If you have a disagreement about something in EI, 
there are many ways to resolve it. The easiest and 
fastest way is to work with your local EI program 
through your EI service coordinator or the EI 
contract manager in your county to find a solution 
to the disagreement.
Your service coordinator’s contact information is on 
this brochure and you can find information about 
your local EI program’s leaders on the EI website: 
ohioearlyintervention.org. 
If you prefer not to work through your local EI 
program, you can contact DODD’s EI staff at 614-
466-6879 or ei@dodd.ohio.gov.
You may also file a complaint with DODD and ask 
the department to investigate the complaint, go 
through mediation, or have a due process hearing. 
Your complaint must be signed and in writing. It 
must include a description of what has happened 
and which rules or rights have been violated.

Complaints should be sent to
Ohio Early Intervention
Ohio Department of Developmental Disabilities
30 East Broad St., 12th floor
Columbus, Ohio 43215

Investigation
If you want DODD to investigate your complaint, 
the department will request information from you 
and your EI provider, review all of the relevant 
information, and make a final written determination 
within 60 days about whether there has been  
a violation of your rights or the EI rules. The final 
determination will include information about 
what DODD has done and will do to correct any 
problems.
Mediation
Mediation is voluntary on the part of both you and 
your EI provider. If you want to use mediation and 
your EI provider agrees to participate, DODD will 
provide a qualified and impartial mediator to 
oversee the process. DODD pays the cost of the  
mediator, and the mediation must be at places and 
times that are convenient for the participants.
Due Process Hearing
A due process hearing is a more formal process. 
You may hire an attorney to represent you, but this 
is not a requirement. In a due process hearing, an 
impartial due process hearing officer will review the 
complaint, listen to the participants, review  
additional information, and provide a written 
decision within 30 days of receiving the complaint. 
DODD pays the cost of the due process hearing 
officer, and the hearing must be at places and times 
that are convenient for the participants.
Visit ohioearlyintervention.org/federal-and-state-
regulations to learn more about IDEA and the state 
rules for Ohio’s EI program.
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अमभभावकका अगधकारहरू



्पररच्य
प्रारनमभक सहयोगात्मक सेवा (Early Intervention, EI) ्मा 
भएका बालबामलकाहरूका आ्माबनुबाहरूसँग अपाङगता भएका 
वयनकतहरूको मशक्ा ऐन (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA) अनतग्डत ववमभनन अगधकार तथा 
संरक्णहरू हनुन्छन ्। 
ओहायो डरपा्ट्ड्ेमन्ट अि रेभलप्ेमन्टल डरसाबबमल्टीज (Ohio 
Department of Developmental Disabilities, DODD) 
(ओहायोको ववकाससमबनधी अपाङगता ववभाग) तथा यसका 
सथानीय साझेदारहरूबा्ट ओहायो्मा भएको EI प्रणाली बनेको 
्छ र ततनीहरू यी अगधकार तथा संरक्णहरूलाई काया्डनवयन 
गन्डका लागग नजम्ेमवार हनुन्छन ्। तपाईंको बच्ा EI का 
लागग अयोगय भएको पाइए तापतन ततनीहरू ्मधये धेरै लागू 
हनुन्छन ्। यो ब्ोसरले तपाईंको पररवारलाई ती अगधकार तथा 
संरक्णका साथसाथै EI ्मा कनु नै कनु राको बारे्मा तपाईंको 
असह्मतत भएका के-के गनने भनने बारे्मा जानकारी उपलबध 
गराउँ्छ । EI ्मा प्रयोग भएका िारा्महरूले यी अगधकार 
तथा संरक्णहरूका बारे्मा अझ बढी ववसततृत्मा वण्डन ग्छ्डन ्। 
यसका अततररकत, तपाईंका सेवा संयोजकले ततनीहरूलाई वण्डन 
गननु्डहनु ने्छ र तपाईंसँग हनुन सकने कनु नै पतन प्रशनहरूको जवाि 
ददननु हनुने ्छ ।

्पिू्ड ललखित सचू्ा तथा सहमनत
तपाईंले EI प्रणालीले प्रदान गनने खास फक्रयाकलापहरूका बारे्मा 
अगरि्म रूप्मा र मलखखत्म ैजानकारी प्रा्पत गननु्ड हनुने ्छ । 
यसलाई "पूव्ड मलखखत सू्ना" भतनन्छ । पूव्ड मलखखत सू्नाले 
तपाईंलाई तपाईं खास फक्रयाकलाप अगाडर बढाउन ्ाहननुहनुन्छ 
फक ्ाहननुहनुनन भनेर तनण्डय गन्ड स्मय प्रदान ग्छ्ड । यदद 
तपाईं सो फक्रयाकलाप ततकाल ैअगाडर बढाउन तयार हनुननुहनुन्छ 
भने तपाईंले यस प्रतीक्ा अवगधलाई ्छोडन सकननुहनुन्छ । केही 
फक्रयाकलापहरूको प्रफक्रया अगाडर बढाउने तनण्डय गररसकेपत्छ 
तपाईंले आफनो अननु्मतत मलखखत्मा ददननु हनुने ्छ । 
यस अननु्मततलाई "सह्मतत" भतनन्छ । तपाईंको सह्मतत 
सवनैच्छक हनुन्छ र यसलाई तपाईंले कनु न ैपतन स्मय रद्द गन्ड 
सकननुहनुन्छ । EI प्रणालीले तपाईंले आफनो सह्मतत ददननुभनदा 
अगाडर कनु न ैफक्रयाकलापको बारे्मा तपाईंका प्रशनहरूको जवाि 
ददइएको ्छ भनेर सनुतननश्त गनने ्छ । कतृ पया तपाईंसँग हनुने 
कनु न ैपतन प्रशनहरूका बारे्मा आफनो सेवा संयोजक वा तपाईंसँग 
EI ्मा का्म गनने अनय कनु न ैपतन वयनकतलाई सोधननुहोस ्। पूव्ड 
मलखखत सू्ना तथा सह्मतत देहाय्मा लागू हनुन्छन:्
• ववकाससमबनधी नसक्रतनङ (प्रारनमभक जाँ्) हरू,
• बच्ाका ्मूलयाङकनहरू,
• बच्ा तथा पररवारका लेखाजोखाहरू,
• अयोगयताको तनधा्डरण,
• र तपाईंको वयैनकतक पाररवाररक सेवा योजना (Individ-

ualized Family Service Plan, IFSP) ्मा सेवाहरूको 
आरमभ वा पररवत्डन ।

तयनीहरूका अततररकत, तपाईंको IFSP ्मा स्मावेश गररएको 
कनु न ैसेवा अनत हनुँदा वा तपाईं EI बा्ट बादहररँदा तपाईंले पूव्ड 
मलखखत सू्ना प्रा्पत गननु्ड हनुने ्छ ।

केही पररनसथततहरू्मा पूव्ड मलखखत सू्नालाई स्मावेश गररने 
्ैछन तर EI प्रणालीले खास काय्डहरू पूरा गननु्डभनदा अगाडर 
तपाईंको सह्मतत भने आवशयक प्छ्ड । EI प्रणालीलाई देहायका 
अवसथाहरूभनदा अगाडर तपाईंको सह्मतत अतनवाय्ड रूप्मा 
आवशयक प्छ्ड :
• तपाईंको सथानीय सकनु ल डरनसरिक्ट वा बालरोग ववशरेज्ञ 

लगायत EI प्रणालीभनदा बादहर तपाईंको पररवारको बारे्मा 
जानकारी साझा गदा्ड;

• रिाननजसन ्पलातनङ कनिरेनस आयोजना गदा्ड;
• वा EI सेवाहरूका लागग भनुकतानी गन्ड तपाईंको सरकारी वा 

तनजी बब्मा प्रयोग गदा्ड ।
EI प्रणालीले तपाईंलाई सेवाहरू प्रदान गननु्डभनदा अगाडर 
्मूलयाङकन वा बच्ाको लेखाजोखा आवशयक हनुन्छ भनेर जानननु 
्महततवपूण्ड हनुन्छ । यदद तपाईंले ्मूलयाङकन वा बच्ाको 
लेखाजोखाका लागग सह्मतत प्रदान गननु्डभएन भने तपाईंको 
बच्ा EI प्रणालीबा्ट सेवाहरू प्रा्पत गन्ड सक््म हनुने ्ैछनन/्
्ैछतनन ्।

EI रेकर्ड तथा त्पाईंको गो्प्ी्यता
EI प्रणालीले तपाईं तथा तपाईंको बच्ाका बारे्मा धेरै जानकारी 
प्रा्पत गनने भएकोले EI प्रणालीले तयार गरेर राखने रेकर्डहरूको 
समबनध्मा तपाईंका अगधकारहरू हनुन्छन ्। यी रेकर्डहरू्मा 
्मूलयाङकन तथा लेखाजोखाहरू बारेको जानकारी, EI का 
लागग तपाईंको बच्ाको योगयतासँग समबननधत ग्फकतसकीय 
जानकारी, तपाईंको IFSP ्मा रहेका सेवाहरू, तपाईंले भननु्डभएका 
तथा हसताक्र गननु्डभएका EI िारा्महरूको सककल प्रतत वा 
प्रततमलवपहरू र तपाईं तथा तपाईंका EI प्रदायकहरू बी््मा 
भएका सञ्ारहरूको मलखखत प्र्माणहरू पद्ड्छन ्। यी सबै 
जानकारी तपाईंको बच्ाको EI रेकर्डका दहससा हनुन ्।

तपाईंसँग आफनो पररवारका EI रेकर्डहरूको समबनध्मा ववमभनन 
अगधकारहरू हनुन्छन ्। तयनीहरू्मा देहायका अगधकारहरू पद्ड्छन:्

• आफनो बच्ाको EI रेकर्डहरूको प्रततहरू ्माग गनने;
• तपाईंले ्माग गरेको 10 कयालेनरर ददनमभत्र्मा आफनो 

बच्ाका EI रेकर्डहरूलाई तनरीक्ण गनने तथा ततनीहरूको 
स्मीक्ा गनने; 

• प्रतततनगधलाई आफनो बच्ाका EI रेकर्डहरूलाई तनरीक्ण 
गन्ड तथा ततनीहरूको स्मीक्ा गन्ड लगाउने;

• आफनो बच्ाका EI रेकर्डहरूको सपष्टीकरण तथा 
वयाखयाहरू प्रा्पत गनने;

• EI रेकर्डहरू सङकलन गररएको, राखखएको वा प्रयोग 
गररएका प्रकारहरू तथा सथानहरूको सू्ी प्रा्पत गनने; 

• आफनो बच्ाको EI रेकर्डलाई संशोधन गन्ड EI सेवा 
प्रदायकलाई अननुरोध गनने;

• र यदद प्रदायकले तपाईंको बच्ाको EI रेकर्डलाई संशोधन 
गन्ड असवीकार गरे्मा तनषपक् सनुननुवाइको अवसर प्रा्पत 
गनने ।

हरेक IFSP बठैकपश्ात ्10 कयालेनरर ददनमभत्र्मा तपाईंले 
आफनो बच्ाको ्मूलयाङकन वा लेखाजोखा, पररवारदवारा 
तनदनेमशत लेखाजोखा र IFSP योजनाको ववदयनुतीय वा कागजी 

प्रतत तन:शनुलक रूप्मा प्रा्पत गननु्ड हनुने ्छ । तपाईंलाई आफनो EI 
रेकर्डहरू खोजन वा पनुन: प्रा्पत गन्डका लागग कनु न ैशनुलक लगाइने 
्ैछन; यदयवप तपाईंका लागग तयार गररएका EI रेकर्डहरूका 
प्रततहरू्मा तपाईंका प्रदायकले शनुलक लगाउन सकने ्छन ्र सो 
शनुलकले प्रभावकारी रूप्मा तपाईंलाई ती रेकर्डहरू तनरीक्ण तथा 
स्मीक्ा गनने तपाईंको 
अगधकारहरूलाई नरोकदासम्म ्मात्र शनुलक लगाउन सफकन्छ ।
तपाईंको EI रेकर्ड्मा भएका जानकारी तनजी प्रकतृ ततको हनुने 
भएकोले उकत जानकारीसम्म पहनुँ् हनुने EI प्रणाली्मा का्म गनने 
्मातनसहरूले यसलाई अतनवाय्ड रूप्मा गो्पय राखननुप्छ्ड । तपाईंको 
पररवार बारेको EI रेकर्डहरू तयार गरेर राखने एजेनसीहरूले 
अतनवाय्ड रूप्मा आिूले सङकलन गरेको र राखेको EI 
रेकर्डहरूका प्रकारहरू तथा सथानहरूको सू् ी राखननुप्छ्ड । तपाईंको 
EI रेकर्ड्मा पहनुँ् राखने EI प्रणाली्मा रहेका ्मातनसहरूले 
तपाईंलाई वयनकतगत रूप्मा पदह्ान गराउने जानकारी 
(Personally Identifiable Information, PII) EI प्रणाली्मा 
का्म गनने अनय ्मातनसहरूलाई ्मात्र र तपाईंको पररवारलाई EI 
सेवाहरू उपलबध गराउन आवशयक पनने हदसम्म ्मात्र खनुलासा 
गन्ड सक्छन ्। यदद तपाईंले आफनो PII लाई EI प्रणालीभनदा 
बादहर पतन साझा गन्ड ्ाहननुहनुन्छ भने तपाईंले पदहला आफनो 
सह्मतत प्रदान गननै प्छ्ड । 
यदयवप, सन ्1974 को पाररवाररक शैक्क्क अगधकार तथा 
गोपनीयता ऐन (Family Educational Rights and Privacy 
Act, FERPA) ले EI सेवा प्रदायकलाई केही पररनसथततहरू्मा 
आ्माबनुबाको सह्मततबबना पतन PII खनुलासा गन्ड अननु्मतत प्रदान 
गरेको ्छ । तयनीहरू्मा देहाय पद्ड्छन:्

• सङघ वा राजयदवारा आगथ्डक सहयोग प्रदान गररएको 
कनु न ैपतन काय्डक्र्मको समबनध्मा कनु न ैपतन सङघीय 
काननुनी आवशयकताहरू ब्मोनज्म कनु न ैपतन लेखापरीक्ण, 
्मूलयाङकन, अननुपालना वा काया्डनवयनको का्म पूरा 
गन्डका लागग संयनुकत राजय अ्ेमररकाका कमपरिोलर 
जनरल, संयनुकत राजय अ्ेमररकाका अ्टननी जनरल, 
सेके्र्टरी अि एजनुकेशन वा राजयका वा सथानीय शैक्क्क 
अगधकारीदवारा तनयनुकत गररएको कनु न ैपतन संघसंसथा वा 
वयनकत;

• एजेनसी केसवक्ड र वा राजयको वा सथानीय बाल कलयाण 
एजेनसीको अनय प्रतततनगध काननुनी रूप्मा बच्ाको 
सयाहार तथा संरक्णका लागग नजम्ेमवार रहँदा उकत 
केसवक्ड र वा प्रतततनगध; 

• काननुनसम्मत रूप्मा जारी गररएको स्मन वा नयातयक 
आदेशको प्रततउततर्मा अदालत;

• वा सवासथय वा सनुरक्ा आकनस्मकतासँग समबननधत 
उपयनुकत अगधकारी ।

EI प्रणालीभनदा बादहरको कसलेै तपाईंको EI रेकर्ड्मा पहनुँ् 
पाउँदा सो रेकर्डलाई राखने एजेनसीले रेकर्ड्मा कसले, कदहले र 
कनु न प्रयोजनका लागग पहनुँ् पाएको गथयो भनेर अतनवाय्ड रूप्मा 
मलखखत प्र्माण राखननुप्छ्ड ।
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