
 

 

ુ ંતમા ં બાળક ે  શીખી ર ુ ંછે? 
તમારા પ રવારના ળૂ તૂ અિધકારો શાળામા ં ણો! 

 

1. રોગચાળા દરિમયાન પણ, તમારા બાળકને લશ લનર સિવિસસ એ સેસ કરવા માટ 
તપાસ અને પર ણ કરાવી લેવાનો અિધકાર છે. 
 

2. તમે  સમ  શકો એવી ભાષામા ંતમારા બાળકના શાળાએથી સદંશા યવહાર ા ત 
કરવાનો તમને અિધકાર છે.  
 

3. રોગચાળા દરિમયાન પણ અને યાર લાસ ફ ત ઓનલાઇન લેવામા ંઆવ ેછે યાર પણ, 
તમારા બાળકને િશ કો અને સહાયકો તરફથી ચૂનાઓ મળવાનો અિધકાર છે  તેમને 

ે  શીખવામા ંઅને તેમના અ ય વગ ુ ંઅ સુરણ કરવામા ંમદદ કર છે.  
 

4. યાર શાળાઓ ફર થી ખોલવા ુ ંશ  થશ,ે યાર એક લશ લનર તર ક, તમારા 
બાળકને ઇન-પસન લાસેસમા ં ાથિમકતા આપવામા ંઆવવી જોઇએ.  
 

5. યાર તેમના ગ લશ લનર ો ામમા ંરહવાની વાત આવ ેછે યાર તમારા િવ ાથ ને 
તેવો હક છે. શાળા તમારા બાળકને યા ં ધુી ો ામ છોડ  જવા માટ ન કહ  શક યા ં
ધુી તમા  ંબાળક પયા ત ગ લશ ુશળતા દિશત ન કર અથવા તમે ે  લનર 

સિવિસસની ના ન પાડો. 
 

6. જો તમા  ંબાળક અસમથતાઓ ધરાવ ુ ંહોય, તો તેમ ુ ં ૂ યાકંન થવાનો અને િવશષે 
િશ ણ સેવાઓ અથવા રહવાની સગવડ મેળવવાનો તેમને અિધકાર છે. 

 

જો તમાર  લૂ ડ ટ આ સેવાઓ રૂ  પાડતી ન હોય, તો લશ લનસ થી સબંિંધત સહાયતા માટ સેક ડ 
લ વેજ તર ક તમારા લૂ ડ ટની લશ (ઇએસએલ)નો અથવા ભાષી િશ ણ બધંકોનો સપંક કરો અથવા 
અસમથતા વાળા િવ ાથ ઓની સહાયતા માટ તમાર  લૂ ડ ટની િવશેષ િશ ણ કચેર નો, બાળ અ યયન 
ટ મનો અથવા કસ મેનજેરનો સપંક કરો. 
 
જો તમને આ લાયર િવશે અથવા  ુજસ  પબ લક લૂમા ંતમારા બાળકના અથવા પ રવારના અિધકાર િવશે 

ો છૂવા હોય, તો ૃપા કર ને તમે એ કુશન લૉ સે ટરના 973-624-1815, એ ટ શન 30 પર કૉલ કરો. તમારો 
કૉલ સં ણૂર તે ગોપનીય રહશે, અને અમાર  સલાહ િન: ુ ક છે. 
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