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ບົດນໍາ 
 
ຄູ່ມືສະບັບນ້ີແມ່ນຖືກພັດທະນາຂ້ຶນໂດຍການນໍາພາທ່ົວລັດສໍາລັບທີມໂຄງການໂຄງສ້າງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ 
ໜ່ວຍງານການສຶກສາແຫ່ງລັດເທັກຊັດ (TEA) ເພ່ືອຕອບໂຕ້ກັບເງ່ືອນໄຂໃນກົດໝາຍ 
ການສຶກສາແຫ່ງລັດເທັກຊັດ §26.0081. ຄູ່ມືນ້ີແມ່ນຖືກອອກແບບເພ່ືອເຮັດທ່ານ ໃນຖານະພ່ໍແມ່ 
ຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີໄດ້ຮັບ ຫືຼ ອາດມີສິດໄດ້ຮັບ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄດ້ເຂ້ົາໃຈດີຂ້ຶນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການສຶກສາພິເສດ ແລະ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຂະບວນການ 
ຂອງທ່ານ ເພ່ືອທ່ານຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສຶກສາ ຂອງ 
ລູກຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທ່ີ. 
 
ກົດໝາຍສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ພິການຂອງປີ 2004 (IDEA) ແມ່ນກົດໝາຍ 
ຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີປົກຄອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ໜ່ຶງໃນເປ້ົາໝາຍຫັຼກຂອງ IDEA ແມ່ນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ສາທາລະນະທ່ີເໝາະສົມໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ (FAPE) 
ເຊ່ິງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ິງຖືກອອກແບບມາ 
ໃຫ້ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການທ່ີສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈັດກຽມໃຫ້ພວກເຂົາມີການສຶກສາທ່ີດີຂ້ຶນ, 
ການຈ້າງງານ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ການສຶກສາພິເສດໝາຍເຖິງການສິດສອນທ່ີ 
ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດເພ່ືອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການທ່ີສະເພາະຂອງ ເດັກນ້ອຍທ່ີພິການ. 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນການບໍລິການພິເສດທ່ີຈໍາເປັນຕ່ໍການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາພິເສດຂອງນັກຮ
ຽນ ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາ ໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ດ້ານໜ້າທ່ີຂອງພວກເຂົາ. ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງສາມາດລວມເຖິງ ການບໍລິການ ເຊ່ັນ: 
ການບໍາບັດດ້ານອາຊີບ, ການບໍາບັດດ້ານຄໍາເວ້ົາ-ພາສາ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ ປຶກສາ, 
ການບໍລິການດ້ານປະຖົມນິເທດ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ/ຫືຼ ການບໍລິການດ້ານການ ເດີນທາງ. 
 
ພາຍໃຕ້ IDEA, ພ່ໍແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນຂອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. 
ຄູ່ມືສະບັບນ້ີອະທິບາຍຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນ້ັນ. ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈ 
ສິດຕາມ ກົດໝາຍຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ IDEA ໄດ້ດີຂ້ຶນ, ໂຮງຮຽນຈໍາເປັນຕ້ອງມອບ ສໍາເນົາເອກະສານທ່ີເອ້ີນວ່າ 
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນຕາມຂ້ັນຕອນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນເວລາໃດໜ່ຶງໃນ 
ຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ເອກະສານດ່ັງກ່າວຕ້ອງ ໄດ້ຖືກຈັດກຽມໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງ ຄ້ັງຕ່ໍປີ ແລະ 
ເມ່ືອສະຖານະການໃດໜ່ຶງຂ້າງລຸ່ມນ້ີເກີດຂ້ຶນ: 
 
• ເມ່ືອຖືກອ້າງເຖິງ ຫືຼ ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລູກຂອງທ່ານໃນເບ້ືອງຕ້ົນ; 
• ເມ່ືອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄ້ັງທໍາອິດຈາກລັດໃນໜ່ຶງສົກຮຽນ; 
• ເມ່ືອໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງຄ້ັງທໍາອິດສໍາລັບຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີຮອດກໍານົດໃນໜ່ຶງສົກປີ; 
• ໃນມ້ືທ່ີເກີດການຕັດສິນເພ່ືອດໍາເນີນການສັບປ່ຽນດ້ານວິໄນ; ແລະ 
• ເມ່ືອທ່ານຮຽກຮ້ອງ. 

 
ໃນລັດເທັກຊັດ, ຄະນະກໍາມະການຮັບເຂ້ົາຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ໄລ່ອອກ (ARD) ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ 
ການມີສິດຂອງເດັກນ້ອຍສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ການຕັດສິນຄ້ັງໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມການສຶກສາພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍ. 
ທ່ານອາດຍັງໄດ້ຍິນການອ້າງເຖິງກຸ່ມນ້ີວ່າເປັນ ທີມໂປຣແກຣມ ການສຶກສາສໍາລັບລາຍບຸກຄົນ (IEP) 
ເຊ່ິງຄໍາສັບດ່ັງກ່າວແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຖືກຕ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການດ່ັງກ່າວ. 
 
ຄູ່ມືສະບັບນ້ີຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດເປັນໄລຍະ ຕາມທ່ີເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນເງ່ືອນໄຂການສຶກສາ 
ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ແຫ່ງລັດ. ສະບັບອີເລັກໂທຣນິກທ່ີສາມາດພິມອອກແມ່ນມີພ້ອມ ໃຫ້ທ່ີໜ້າ 

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx


 
ໜ້າ 2 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ເວບສູນບໍລິການ ການສຶກສາເຂດ 18 ໃນໂຄງສ້າງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບຂະບວນການ ສຶກສາພິເສດ 
ໂດຍມີເດັກນ້ອຍເປັນຈຸດສູນກາງທ່ີ fw.escapps.net.  

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx


 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 3 
ກຸມພາ 2021 

ມີຫຼາຍວັນທີ ແລະ ເວລາກໍານົດໃນຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ໃນສ່ິງຕີພິມສະບັບນ້ີ, ໄດ້ມີການ ອະທິບາຍ ວັນທີ 
ແລະ ເວລາກໍານົດທ່ີສໍາຄັນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ເອກະສານປະກອບແບບອອນລາຍ 
ກໍມີໃຫ້ເພ່ືອຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມທ່ີທ່ານ ມີກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາໃນການປະເມີນ, ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີ 
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ການປະເມີນຜົນ IEP ແລະ ແນວຄວາມຄິດທ່ີສໍາຄັນອ່ືນໆ. ແຜນຜັງຊ່ວງ 
ເວລາການຕັດສິນໃຈແມ່ນມີໃຫ້ທ່ີ http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-
Documents.aspx?DT=G&LID=en. 
 

  

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-Documents.aspx?DT=G&LID=en


 

ໜ້າ 4 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 

ການແຊກແຊງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນ 
 
ມີຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສໍາລັບຄອບຄົວທ່ີມີເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽນຍ່າງ ຜູ້ທ່ີມີພັດທະນາການຊ້າ. 
ໜ່ວຍງານຢູ່ໃນ ລັດເທັກຊັດທ່ີສະໜອງການບໍລິການແຊກແຊງໃນຊ່ວງເລ່ີມຕ້ົນເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນ 
ໜ່ວຍງານສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ມະນຸດແຫ່ງລັດເທັກຊັດ. 
ໂປຣແກຣມສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີອາຍຸນ້ອຍຫຼາຍແມ່ນໂປຣແກຣມແຊກແຊງເດັກນ້ອຍໃນໄວ ເລ່ີມຕ້ົນ (ECI). 
ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າສາມປີ. 
 
ຕອນອາຍຸສາມປີ, ເດັກນ້ອຍທ່ີພິການອາດມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຖ້າເປັນດ່ັງນ້ັນ, ເຂດການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຈະຮັບຜິດຊອບເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າມີ FAPE ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 

ເມ່ືອເດັກນ້ອຍຄົບຮອບອາຍຸສາມປີ. ບ່ໍແມ່ນເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ທ່ີໄດ້ຮັບການບໍລິການ ECI 
ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການບໍລິການທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຮງຮຽນສາທາລະນະ. ສະນ້ັນ 
ກ່ອນທ່ີເດັກນ້ອຍຮຽນຍ່າງທ່ີຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ ECI ຈະອາຍຸໄດ້ສາມປີຢ່າງໜ້ອຍ 90 ມ້ື ຕາມປະຕິທິນ, 
ຈະໄດ້ມີການນັດພົບປະເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວປ່ຽນຈາກການບໍລິການ ECI ເປັນການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເໝາະສົມ. ຖ້າເດັກນ້ອຍມີຄຸນສົມບັດ, ຕ້ອງມີການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ໃນວັນເກີດ ປີທີສາມຂອງລາວ. Beyond ECI 
ແມ່ນສ່ິງຈັດພິມທ່ີປະກອບມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຈາກໂປຣແກຣມ 
ເດັກນ້ອຍໄວເລ່ີມຕ້ົນຫາການສຶກສາພິເສດ. ສ່ິງຈັດພິມນ້ີສາມາດພົບໄດ້ທ່ີ 
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf. 

ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີຢູ່ໃນໄວຮຽນ 

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ຫືຼ ພຶດຕິກໍາຂອງລູກທ່ີຢູ່ໃນໄວຮຽນຂອງທ່ານ, ຂ້ັນຕອນທໍາອິດ 
ຄືສົນທະນາກັບອາຈານຂອງລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ. ຖ້າຂ້ັນຕອນ 
ນ້ີບ່ໍປະສົບຄວາມສໍາເລັດ, 
ທ່ານຄວນຂໍໃຫ້ພະນັກງານໂຮງຮຽນສ່ົງຕ່ໍຫາທີມຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນທ່ີຕ້ັງຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດ ເຊ່ິງເປັນທີມຄູອາຈານ 
ແລະ ພະນັກງານອ່ືນໆທ່ີພົບປະກັນຢູ່ປະຈໍາເພ່ືອນໍາສະເໜີບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້ ຫືຼ 
ພຶດຕິກໍາທ່ີເດັກນ້ອຍກໍາລັງປະສົບ. 

ນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນຫ້ອງຮຽນທ່ົວໄປສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນເປັນ
ບູລິມະສິດທໍາອິດ ຫືຼ ສ່ົງຕ່ໍ ສໍາລັບການປະເມີນການສຶກສາພິເສດ ພາຍໃຕ້ IDEA 

ແທນການຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ. 

ຖ້ານັກຮຽນສືບຕ່ໍມີບັນຫາໃນຫ້ອງຮຽນທ່ົວໄປໂດຍໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ຫືຼ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນບ່ໍສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານການສະໜອງການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ, 

ໂຮງຮຽນຕ້ອງສ່ົງຕ່ໍນັກຮຽນເພ່ືອການປະເມີນແບບບຸກຄົນ ແລະ ເບ້ືອງຕ້ົນຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃຕ້ IDEA. 

ນັກຮຽນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນສໍາລັບໄລຍະເວລາທ່ີສະເພາະກ່ອນທ່ີຈະຖືກສ່ົງຕ່ໍເພ່ືອກ
ານປະເມີນແບບບຸກຄົນ ແລະ ເບ້ືອງຕ້ົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການສ່ົງຕ່ໍເພ່ືອການປະເມີນແບບບຸກຄົນ ແລະ 

ເບ້ືອງຕ້ົນຢ່າງຄົບຖ້ວນອາດເກີດຂ້ຶນໃນເວລາໃດກໍໄດ້ໂດຍພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ, ພ່ໍແມ່ຂອງນັກຮຽນ ຫືຼ 

ຜູ້ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນໆທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສຶກສາ ຫືຼ ການດູແລເບ່ິງແຍງນັກຮຽນ. 

ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ຖ້າພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນສົງໄສວ່າ ເດັກນ້ອຍພິການ ຫືຼ ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສ່ົງຕ່ໍເພ່ືອການປະເມີນແບບບຸກຄົນ ແລະ ເບ້ືອງຕ້ົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf


 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 5 
ກຸມພາ 2021 

ການຕອບໂຕ້ຕ່ໍການແຊກແຊງ 

ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງຊ້ີນໍາໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃຫ້ຮຽນຮູ້ໂດຍນໍາສະ
ເໜີບັນຫາລ່ວງໜ້າ. ການຕອບໂຕ້ຕ່ໍການແຊກແຊງ (RtI) ແມ່ນວິທີການໜ່ຶງທ່ີຫຼາຍໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ເພ່ືອລະບຸ 
ແລະ ຊ່ວຍນັກຮຽນຜູ້ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະບ່ໍບັນລຸມາດຕະຖານຕາມລະດັບຊ້ັນຮຽນ. 
ອົງປະກອບພ້ືນຖານຂອງວິທີການ RtI ຄື: ສະໜອງການສອນທ່ີເປັນວິທະຍາສາດເຊ່ິງອີງຕາມການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ 
ການແຊກແຊງໃນຫ້ອງຮຽນສຶກສາທ່ົວໄປ; ຕິດຕາມ ແລະ 
ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງເດັກນ້ອຍເພ່ືອຕອບໂຕ້ຕ່ໍການແຊກແຊງ; ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນວັດແທກຄວາມ 
ຄືບໜ້າເຫ່ົຼານ້ີເພ່ືອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາ. 
 
ວິທີການ RtI ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງລະບົບການສະໜັບສະໜູນໃນຫຼາຍລະດັບ (MTSS) ເຊ່ິງໃນແຕ່ລະລະດັບ ຫືຼ 
ຂ້ັນສະແດງເຖິງລະດັບການແຊກແຊງທ່ີຈິງຈັງຂ້ຶນຢ່າງທະວີຄູນ. 
ການແຊກແຊງທ່ີສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຈະສືບຕ່ໍປັບປ່ຽນໂດຍອີງຕາມຄວາມຄືບໜ້າທ່ີໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈົ
ນກວ່າເດັກນ້ອຍຄົນດ່ັງກ່າວຈະພັດທະນາໄດ້ໂດຍພໍປະມານ. 
ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຕອບສະໜອງຕ່ໍການແຊກແຊງໃນເບ້ືອງຕ້ົນພາຍໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມແມ່ນຖືກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ແກ່ກາ
ນແຊກແຊງທ່ີເອົາຈິງເອົາຈັງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ. ຫຼາຍຄ້ັງ ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຈະມີຂ້ໍມູນພຽງພໍ 
ຫັຼງຈາກອາທິດທີຫົກຂອງການແຊກແຊງ ເພ່ືອດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈໃນຂ້ັນຕອນຖັດໄປ (ເຊ່ັນ: 
ສືບຕ່ໍການແຊກແຊງ, ເພ່ີມລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການແຊກແຊງ, ສ່ົງຕ່ໍສໍາລັບການປະເມີນ). 
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂ້ຶນກັບຄວາມຖ່ີ/ໄລຍະເວລາຂອງການແຊກແຊງ ແລະ ທັກສະທ່ີແນໄວ້. 
 
ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງກ້າວຜ່ານແຕ່ລະຂ້ັນຂອງລະບົບ RtI ກ່ອນຈະມີການສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ແກ່ການສຶກສາພິເສດ. 
ທັນທີທ່ີມັນປາກົດເປັນທ່ີຊັດເຈນວ່າການແຊກແຊງໃນການສຶກສາທ່ົວໄປບ່ໍພຽງພໍ, 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນຄວນຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນດ່ັງກ່າວມີຄວາມພິການ ແລະ ຕ້ອງເລ່ີມຕ້ົນສ່ົງຕ່ໍ. 
ການພິຈາລະນາທ່ີສໍາຄັນເພ່ືອຕັດສິນວ່າການແຊກແຊງໃນການສຶກສາທ່ົວໄປພຽງພໍ ຫືຼ ບ່ໍ 
ແມ່ນລວມເຖິງການທົບທວນປະຫວັດການແຊກແຊງ ແລະ ຂ້ໍມູນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງນັກຮຽນ 
(ອັດຕາຄວາມຄືບໜ້າໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການເຄ່ືອນໄຫວສູ່ການປິດຊ່ອງວ່າງຄວາມສํາເລັດ). 
ພ່ໍແມ່ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ່ົງຕ່ໍໃນເວລາໃດກໍໄດ້ 
ບ່ໍວ່າເດັກນ້ອຍຄົນດ່ັງກ່າວກໍາລັງໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຜ່ານລະບົບ RtI ຫືຼ ບ່ໍ. ລະບົບ Rtl 

ອາດບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອຖ່ວງດຶງ ຫືຼ ປະຕິເສດການປະເມີນຕາມເວລາຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີຖືກສົງໄສວ່າພິການພາຍໃຕ້ 

IDEA. 

ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບຂະບວນການ RtI ອາດພົບໄດ້ທ່ີ 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_an
d_Services/Response_to_Intervention. 
 

ການສ່ົງຕ່ໍເພ່ືອປະເມີນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ 
 
ໂຮງຮຽນມີໜ້າທ່ີຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານ ແລະ 
ດໍາເນີນການການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນເວລາໃດກໍຕາມທ່ີຕົນສົງໄສວ່າ ລູກຂອງທ່ານພິການ ແລະ ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ IDEA. 
ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນຂອງລູກຂອງທ່ານໃນເວລາໃດກໍໄດ້. 
 
ຖ້າທ່ານສ່ົງຄໍາຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກັບຜູ້ອໍານວຍການຂອງການບໍລິການ 
ການສຶກສາພິເສດຂອງໜ່ວຍງານ ການສຶກສາທ້ອງຖ່ິນ (LEA’s) ຫືຼ 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/Response_to_Intervention


 

ໜ້າ 6 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ໃຫ້ກັບພະນັກງານບໍລິຫານຂອງເມືອງເພ່ືອປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນສໍາລັບການມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ 
ການສຶກສາພິເສດ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ສ່ິງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີແກ່ທ່ານ ບ່ໍໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 
ຂອງມ້ືຮຽນຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ: 1) 
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງການສະເໜີຂອງຕົນທ່ີຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ, ສໍາເນົາຂອງ 
ແຈ້ງການເຖິງການຄຸ້ມກັນຂະບວນການ ແລະ ໂອກາດທ່ີຈະຂຽນໃບຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ການ 
ປະເມີນຜົນ; ຫືຼ 2) ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ 
ການປະຕິເສດທ່ີຈະປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ແລະ ສໍາເນົາຂອງ ແຈ້ງການເຖິງການຄຸ້ມກັນຂະບວນການ.  
 
ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຄໍາຮ້ອງເພ່ືອໃຫ້ປະເມີນຜົນການສຶກສາພິເສດອາດເກີດຂ້ຶນທາງວາຈາ ແລະ 
ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ. ໂຮງຮຽປະຈໍາເມືອງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນເອກະສິດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກເງ່ືອນໄຂແຈ້ງການຂອງ ລັດຖະບານກາງ ແລະ ເງ່ືອນໄຂໃນການລະບຸ, 
ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນເດັກນ້ອຍທ່ີຖືກຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສວ່າເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີພິການ ແລະ ຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ. 
ບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂກໍານົດເວລາທ່ີສະເພາະເພ່ືອຕອບໂຕ້ການຮ້ອງຂໍທ່ີເປັນວາຈາ, 
ແຕ່ສ່ົງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາຕອບໂຕ້ 15 ມ້ືໄປໂຮງຮຽນ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ. 
 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
 
ໜ່ຶງໃນສິດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ IDEA 
ແມ່ນເພ່ືອຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການກະທໍາ ຫືຼ ການບ່ໍດໍາເນີນການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ ກ່ອນທ່ີໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີນການຕົວຈິງ ຫືຼ 
ປະຕິເສດທ່ີຈະດໍາເນີນການ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໂຮງຮຽນຕ້ອງສ່ົງ 
ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫືຼ ຮູບແບບການສ່ືສານອ່ືນໆ 
ເມ່ືອຕົນ: 
 
• ນໍາສະເໜີໃຫ້ເລ່ີມຕ້ົນ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ ໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີລະບຸ, ປະເມີນຜົນ, ຫືຼ 

ການສັບປ່ຽນລູກຂອງທ່ານ ໃນການສຶກສາ ຫືຼ ການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ (ລວມເຖິງ 
ການປ່ຽນແປງ 
ທ່ີໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຈາກການທ່ີທ່ານຍົກເລີກບ່ໍຮັບເອົາການຍິນຍອມສໍາລັບການສະໜອງທ່ີສືບຕ່ໍຂອງການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ); ຫືຼ 

• ປະຕິເສດທ່ີຈະເລ່ີມຕ້ົນ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ ໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີລະບຸ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຫືຼ 
ການສັບປ່ຽນລູກຂອງທ່ານ ໃນການສຶກສາ ຫືຼ ການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

 
ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງສ່ົງໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມ້ືຮຽນ 
ກ່ອນຈະມີການກະທໍາທ່ີໂຮງຮຽນນໍາສະເໜີ ຫືຼ ປະຕິເສດ, ນອກຈາກທ່ານເຫັນພ້ອມຕ່ໍໄລຍະເວລາທ່ີສ້ັນລົງ. 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນ ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບ່ໍວ່າທ່ານເຫັນພ້ອມ ຫືຼ 
ຮຽກຮ້ອງການປ່ຽນແປງ ຫືຼ ບ່ໍ. 
 
ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງປະກອບມີຂ້ໍມູນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ. 

(1) ຄໍາອະທິບາຍການດໍາເນີນການທ່ີຖືກສະເໜີ ຫືຼ ປະຕິເສດໂດຍໂຮງຮຽນ; 
(2) ຄໍາອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງໂຮງຮຽນຈ່ຶງສະເໜີ ຫືຼ ປະຕິເສດທ່ີຈະດໍາເນີນການ; 
(3) ຄໍາອະທິບາຍຂະບວນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ການບັນທຶກ ຫືຼ 

ການລາຍງານແຕ່ລະຢ່າງທ່ີໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ເປັນພ້ືນຖານສໍາລັບການສະເໜີ ຫືຼ 
ການປະຕິເສດທ່ີຈະດໍາເນີນການ; 
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(4) ຖະແຫຼງການທ່ີພ່ໍແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍພິການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ 
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຕາມຂ້ັນຕອນຂອງສ່ວນນ້ີ ແລະ 
ຖ້າແຈ້ງການນ້ີບ່ໍແມ່ນການສ່ົງຕ່ໍເບ້ືອງຕ້ົນເພ່ືອການປະເມີນຜົນ, 
ສາມາດຮັບວິທີການສໍາເນົາຄໍາອະທິບາຍຂອງການປ້ອງກັນຕາມຂ້ັນຕອນໄດ້; 

(5) ແຫ່ຼງທ່ີໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕ່ໍຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນການທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້ໍກໍານົດການສຶກສາພິເສດ; 
(6) ຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກອ່ືນໆທ່ີຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາ ແລະ 

ເຫດຜົນທ່ີວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶງປະຕິເສດທາງເລືອກເຫ່ົຼານັນ; ແລະ 

(7) ຄໍາອະທິບາຍປັດໄຈອ່ືນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີ ຫືຼ ການປະຕິເສດຂອງໂຮງຮຽນ. 
 

ການຍິນຍອມໂດຍພ່ໍແມ່ 
 
ມີກິດຈະກໍາບາງຢ່າງໃນຂະບວນການສຶກສາພິເສດທ່ີບ່ໍສາມາດເກີດຂ້ຶນໄດ້ 
ນອກຈາກໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ ຂອງທ່ານ. 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນທັງໝົດທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
ເຊ່ິງລວມເຖິງຄໍາອະທິບາຍຂອງກິດຈະກໍາທ່ີນໍາສະເໜີ. 
 
ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວຕ້ອງເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫືຼ ຮູບແບບການສ່ືສານອ່ືນໆ 
ນອກຈາກຈະສາມາດໃຫ້ຂ້ໍມູນໃນລັກສະນະນ້ີໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຖ້າມີບົດບັນທຶກໃຫ້ເປີດເຜີຍ, 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງລົງລາຍການບົດບັນທຶກ ແລະ ພວກມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດ. 
 
ເມ່ືອທ່ານຍິນຍອມ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາໃຈ ແລະ 
ເຫັນດ້ວຍເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກໍາທ່ີລະບຸໄວ້ໃນການຍິນຍອມຂອງທ່ານ. 
ມັນສໍາຄັນທ່ີທ່ານຕ້ອງເຂ້ົາໃຈວ່າ ການຍິນຍອມເປັນເລ່ືອງສະໝັກໃຈ ແລະ ອາດຖືກຍົກເລີກໃນເວລາໃດກໍໄດ້ 
ກ່ອນທ່ີກິດຈະກໍາຈະເກີດຂ້ຶນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຍົກເລີກການຍິນຍອມ ສໍາລັບກິດຈະກໍາໃດໜ່ຶງ, 
ມັນບ່ໍສາມາດມີຜົນຢ້ອນຫັຼງ. 
 
ສ່ິງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາທ່ີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຍິນຍອມ: 
 
• ການປະເມີນລູກຂອງທ່ານເປັນຄ້ັງທໍາອິດ; 
• ການປະເມີນລູກຂອງທ່ານຄ້ັງລະທຸກໆສາມປີ ຫືຼ ການປະເມີນຄືນເລ້ືອຍໆຂ້ຶນ 

ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ ແລະ ທ່ານ ຫືຼ ອາຈານຂອງລູກຂອງທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນ; 
• ການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄ້ັງທໍາອິດ; 
• ການຍົກເວ້ັນສະມາຊິກຄົນໃດໜ່ຶງຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ 

ARD ເມ່ືອການປະຊຸມປະກອບມີການແກ້ໄຂ ຫືຼ ການສົນທະນາຂົງເຂດຫັຼກສູດຂອງສະມາຊິກ ຫືຼ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 

• ການເຊີນໃຫ້ຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃດໜ່ຶງ 
ເຊ່ິງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງ ຫືຼ ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ 
ການປ່ຽນແປງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ. 

 
ຂະບວນການປະເມີນຜົນ 

 
ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນຜົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ແບບບຸກຄົນ (full and individual 

evaluation, FIE), 
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ໂຮງຮຽນຕ້ອງສ່ົງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນທ່ີໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີ
ນການ ພ້ອມທັງສໍາເນົາແຈ້ງການຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້າລູກຂອງທ່ານກໍາລັງຖືກປະເມີນເປັນຄ້ັງທໍາອິດ. 

ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຊ້ເຄ່ືອງມື ແລະ ຍຸດທະສາດການປະເມີນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອຮັບເອົາຂ້ໍມູນດ້ານໜ້າທ່ີການ, 

ພັດທະນາການ ແລະ ດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ ເຊ່ິງລວມເຖິງຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານສະໜອງໃຫ້. 

ໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານອາດບ່ໍໃຊ້ມາດຕະການ ຫືຼ ການປະເມີນໃດໜ່ຶງເປັນມາດຕະເກນຢ່າງດຽວເພ່ືອກໍານົດວ່າ 

ລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກພິການ ຫືຼ ບ່ໍ ແລະ ເພ່ືອກໍານົດໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ. 

ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນລູກຂອງທ່ານໃນທຸກຂົງເຂດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການທ່ີສົງໄສ 

ເພ່ືອກໍານົດວ່າລູກຂອງທ່ານພິການ ແລະ ເພ່ືອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຂອງລາວ. 
ຂະບວນການປະເມີນຜົນສໍາລັບລູກຂອງທ່ານຕ້ອງ: 
 
• ປະກອບມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຜົນການດໍາເນີນງານດ້ານການສຶກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ 

ການເຮັດວຽກຂອງລູກຂອງທ່ານ; 
• ຖືກບໍລິຫານໂດຍພະນັກງານທ່ີຜ່ານການອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຕາມຄໍາສ່ັງຂອງຜູ້ຜະລິດບົດສອບເສັງ 

ແລະ ຖືກບໍລິຫານສໍາລັບຈຸດປະສົງທ່ີການປະເມີນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພ່ິງພາໄດ້; 
• ຖືກບໍລິການເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ຮູບແບບການສ່ືສານອ່ືນໆ; ແລະ 
• ບ່ໍລໍາອຽງ ຫືຼ ໃຫ້ໃນລັກສະນະທ່ີບ່ໍຈໍາແນກລູກຂອງທ່ານ ຍ້ອນເບ້ືອງຫັຼງວັດທະນະທໍາຂອງລາວ, ເຊ້ືອຊາດ ຫືຼ 

ຄວາມພິການ. 
 
ການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ບົດລາຍງານຕ້ອງສໍາເລັດບ່ໍກາຍ 45 ມ້ືຮຽນ 
ຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາສາມມ້ືຮຽນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ 
ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການປະເມີນຜົນເປັນເວລາສາມມ້ືຮຽນ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ, 
ຊ່ວງການປະເມີນຜົນຕ້ອງຖືກຂະຫຍາຍຕາມຈໍານວນມ້ືຮຽນ ທ່ີເທ່ົາກັບຈໍານວນມ້ືຮຽນທ່ີລູກຂອງທ່ານຂາດຮຽນ. 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນແກ່ທ່ານ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. 
 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຫ້າປີພາຍໃນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາຂອງສົກຮຽນ ແລະ 
ບ່ໍໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ສາທາລະນະ ຫືຼ ລົງທະບຽນຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຫືຼ 
ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນຕາມເຮືອນ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ, ການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ 
ບົດລາຍງານຜົນຕ້ອງສໍາເລັດບ່ໍກາຍ 45 ມ້ືຮຽນ 
ຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ. 
ມີຂ້ໍຍົກເວ້ັນຕ່ໍໄລຍະເວລາ 45 ມ້ືຮຽນ. 
ຖ້າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 35 ແຕ່ຕ່ໍາກວ່າ 45 
ມ້ືກ່ອນມ້ືສອນຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງສົກປີ. ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ທ່ານພາຍໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາຂອງປີນ້ັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ຖ້າລູກຂອງ ທ່ານຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາສາມມ້ື ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງປະເມີນຜົນ, 
ຈະບ່ໍສາມາດນໍາໃຊ້ວັນທີກໍານົດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ຊ່ວງເວລາທ່ົວໄປ 45 
ມ້ືຮຽນບວກມ້ືທ່ີຖືກຍ່ືນເວລາ ສໍາລັບການຂາດເປັນເວລາສາມມ້ື ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ. 
 
ຖ້າທ່ານບ່ໍຍິນຍອມຕ່ໍການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ໂຮງຮຽນອາດ 
ແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງສະແຫວງຫາການປະເມີນຜົນໂດຍ ຂໍໃຫ້ມີການປະນີປະນອມ ຫືຼ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຖ້າໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈທ່ີຈະ 
ບ່ໍສະແຫວງຫາການປະເມີນຜົນ, ໂຮງຮຽນບ່ໍໄດ້ລະເມີດເງ່ືອນໄຂພາຍໃຕ້ IDEA ເພ່ືອລະບຸ, ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ເດັກນ້ອຍທັງໝົດທ່ີພິການ ຜູ້ເຊ່ິງຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ເງ່ືອນໄຂນ້ີແມ່ນຖືກເອ້ີນວ່າ ໜ້າທ່ີການຄ້ົນພົບເດັກນ້ອຍ ຂອງໂຮງຮຽນ. 



 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 9 
ກຸມພາ 2021 

 
ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮັບເຂ້ົາຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ໄລ່ອອກ 

 
ຫັຼງຈາກທ່ີສໍາເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງຖືກກ່ໍຕ້ັງຂ້ຶນເພ່ືອພິຈາລະນາບົດລາຍງານ ແລະ ກໍານົດວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍ. ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ARD ປະກອບມີບຸກຄົນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
• ທ່ານທ່ີເປັນພ່ໍແມ່; 
• ຢ່າງໜ້ອຍຄູອາຈານສອນການສຶກສາເດັກນ້ອຍປະຈໍາໜ່ຶງຄົນ 

ເຊ່ິງຕ້ອງເປັນຄູອາຈານທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ສ່ວນໜ່ຶງຂອງ IEP ຂອງເດັກນ້ອຍ ເມ່ືອເປັນໄປໄດ້; 
• ຢ່າງໜ້ອຍຄູອາຈານສອນການສຶກສາພິເສດໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ຜູ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ; 
• ຕົວແທນໂຮງຮຽນ; 
• ບຸກຄົນທ່ີສາມາດຕີຄວາມໝາຍການນໍາໃຊ້ຜົນການປະເມີນຕາມຄໍາສ່ັງ; 
• ບຸກຄົນອ່ືນໆທ່ີມີຄວາມຮູ້ ຫືຼ ຄວາມຊໍານານພິເສດ ກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຖືກເຊີນໂດຍທ່ານ ຫືຼ ໂຮງຮຽນ; 
• ເດັກນ້ອຍ ເມ່ືອໃດກໍຕາມທ່ີເໝາະສົມ; 
• ໃນຂອບເຂດທ່ີເໝາະສົມ, ດ້ວຍການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ ຫືຼ ຫັຼງຈາກທ່ີລູກຂອງທ່ານ 

ຮອດອາຍຸ 18 ປີ, ໂດຍມີການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ, 
ຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມທ່ີມີແນວໂນ້ມທ່ີຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງ ຫືຼ 
ຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິການໃນການປ່ຽນແປງ; 

• ຕົວແທນຈາກໜ່ວຍງານການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູອາຈານ 
ຖ້າເດັກນ້ອຍ ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ບັນຈຸໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຫືຼ ສືບຕ່ໍໃນໜ່ວຍງານການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ຫືຼ 
ວິຊາການ; ແລະ 

• ສະມາຊິກພະນັກງານທ່ີເປັນມືອາຊີບ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການປະເມີນຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາ 
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກລະບຸວ່າເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ. 

 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຍັງປະກອບມີບຸກຄົນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ: 
 
• ຄູອາຈານທ່ີໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ 

ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສ ຫືຼ ຖືກບັນທຶກວ່າຫູໜວກ ຫືຼ ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ; 
• ຄູອາຈານທ່ີໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ 

ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສ ຫືຼ ຖືກບັນທຶກວ່າມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ; ຫືຼ 
• ຄູອາຈານທ່ີໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ ແລະ 

ຄູອາຈານທ່ີໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ 
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕ້ັງຂ້ໍສົງໄສ ຫືຼ ຖືກບັນທຶກວ່າຫູໜວກ-ຕາບອດ. 

 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຊີນໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ໃນແຕ່ລຄ້ັງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ 
ພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປົກຄອງໜ່ຶງຄົນ ຫືຼ ທັງພ່ໍແມ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ. ແຈ້ງການທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ 
ການປະຊຸມຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມ້ືຮຽນ ກ່ອນການປະຊຸມ 
ນອກຈາກວ່າທ່ານເຫັນດ້ວຍໃນຊ່ວງເວລາທ່ີ ສ້ັນກວ່າ. 
ແຈ້ງການທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງປະກອບມີຈຸດປະສົງ, ເວລາ, ສະຖານທ່ີຂອງການປະຊຸມ ແລະ ລາຍຊ່ືຜູ້ທ່ີ 
ຈະເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ. ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາພາສາອັງກິດ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
ເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ນອກຈາກມັນເປັນທ່ີຊັດເຈນທ່ີຈະເຮັດແບບນ້ັນບ່ໍໄດ້. 
ຖ້າພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງ ທ່ານບ່ໍແມ່ນພາສາຂຽນ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຂ້ັນຕອນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ແຈ້ງການໄດ້ຮັບການແປດ້ວຍປາກ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈແຈ້ງການດ່ັງກ່າວ. 
 



 

ໜ້າ 10 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການARD ຕ້ອງກົງເວລາ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຕົກລົງກັນ. ຖ້າເວລາ 
ຫືຼ ວັນທີທ່ີໂຮງຮຽນນໍາສະເໜີບ່ໍສະດວກຕ່ໍທ່ານ, 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງມີເຫດຜົນເພ່ືອຊອກຫາເວລາທ່ີທ່ານ ສາມາດພົບປະໄດ້. 
ຖ້າພ່ໍແມ່ທັງສອງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມໄດ້, ທ່ານອາດເຂ້ົາຮ່ວມຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ືນໆ ເຊ່ັນ: 
ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຫືຼ ການປະຊຸມທາງວິດີໂອ. ຖ້າໂຮງຮຽນບ່ໍສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມ, ແລ້ວໂຮງຮຽນ 
ກໍສາມາດດໍາເນີນການປະຊຸມໂດຍບ່ໍມີທ່ານ. 
 
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ARD ອາດຖືກຍົກເວ້ັນຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມສ່ວນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ 
ທັງໝົດຂອງການປະຊຸມຄະນະ ກໍາມະການ ARD ເມ່ືອການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງບຸກຄົນໜ່ຶງບ່ໍຈໍາເປັນ 
ຍ້ອນຂົງເຂດຫັຼກສູດ ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ບຸກຄົນດ່ັງກ່າວບ່ໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫືຼ 
ສົນທະນາໃນການປະຊຸມ. ທ່ານຕ້ອງເຫັນດ້ວຍເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍການ ຍົກເວ້ັນນ້ັນ. 
 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ຍັງສາມາດຖືກຍົກເວ້ັນຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ 
ARD ເມ່ືອການປະຊຸມປະກອບມີການແກ້ໄຂ ຫືຼ ການສົນທະນາເຖິງຂົງເຂດຫັຼກສູດ ຫືຼ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສະມາຊິກຄົນໃດໜ່ຶງ ຖ້າທ່ານ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຍິນຍອມຕ່ໍການຍົກເວ້ັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບຸກຄົນທ່ີຖືກຍົກເວ້ັນ 
ແຈ້ງຂ້ໍມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ IEP ກ່ອນການປະຊຸມ. 
 

ການມີສິດໄດ້ຮັບ 
 
ມີບົດທົດສອບສອງສ່ວນເພ່ືອກໍານົດວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຫືຼ ບ່ໍ: (1) ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງພິການ; ແລະ (2) ເນ່ືອງຈາກເປັນຜົນຂອງຄວາມພິການ, 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຶກສາ. ເພ່ືອບັນລຸສ່ວນທໍາອິດຂອງບົດ 
ທົດສອບສ່ວນທີສອງເພ່ືອມີໄດ້ຮັບສິດ, ເດັກນ້ອຍລະຫວ່າງອາຍຸ 3 ປີຫາ 21 ປີ, 
ນອກຈາກທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນວົງເລັບຂ້າງລຸ່ມຕ່າງຫາກ, ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸບັນທັດຖານສໍາລັບປະເພດການພິການໜ່ຶງ 
ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 
 
• ໂຣກໂອຕິສຕິກ; 
• ຫູໜວກ ຫືຼ ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ (ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ); 
• ຫູໜວກ-ຕາບອດ (ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ); 
• ຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານອາລົມ; 
• ຄວາມພິການດ້ານສະຕິປັນຍາ; 
• ຄວາມພິການຫຼາຍຢ່າງ; 
• ຄວາມພິການອ່ືນໆທ່ີບ່ໍໄດ້ຈັດປະເພດໃນເດັກນ້ອຍໄວເລ່ີມຕ້ົນ (ອາຍຸສາມຫາຫ້າປີ); 
• ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານກະດູກ ແລະ ກ້າມເນ້ືອ; 
• ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸຂະພາບອ່ືນໆ; 
• ຄວາມພິການໃນການຮຽນຮູ້ທ່ີສະເພາະ; 
• ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຄໍາເວ້ົາ ຫືຼ ພາສາ; 
• ການບາດເຈັບຂ້ັນຮຸນແຮງໃນສະໝອງ; ຫືຼ 
• ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ (ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ). 

 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງກໍານົດຄວາມເໝາະສົມທ່ີຈະໄດ້ຮັບພາຍໃນ 30 ມ້ືໃນປະຕິທິນນັບຕ້ັງແຕ່ມ້ືທ່ີສໍາເລັດ 
ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. ຖ້າວັນທີ 30 ຕົກໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ ແລະ 
ໂຮງຮຽນບ່ໍໄດ້ມີຊ່ົວໂມງຮຽນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 



 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 11 
ກຸມພາ 2021 

ມີເວລາຈົນເຖິງມ້ືທໍາອິດຂອງຊ່ົວໂມງຮຽນໃນລະດູໃບໄມ້ລ່ົນເພ່ືອສະຫຸຼບການຕັດສິນ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຄວາມເໝາະສົມທ່ີຈະໄດ້ຮັບໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, IEP ແລະ ການບັນຈຸ 
ນອກຈາກການປະເມີນຜົນ ໃນເບ້ືອງຕ້ົນລະບຸວ່າ 
ເດັກນ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການສົກຮຽນແບບຂະຫຍາຍ (ESY) ໃນລະຫວ່າງ ລະດູແລ້ງນ້ັນ. 
 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນໃນເບ້ືອງຕ້ົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 35 
ແຕ່ຕ່ໍາກວ່າ 45 ມ້ືກ່ອນມ້ືສອນຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງສົກປີ ແລະ ລູກຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ຂາດເປັນເວລາສາມມ້ື ຫືຼ 
ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ ໃນລະຫວ່າງເວລາທ່ີທ່ານໄດ້ຍິນຍອມ ແລະ ມ້ືສອນຄ້ັງສຸດທ້າຍ (ເຊ່ັນ: 
ໄດ້ບັນລຸເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຮັບບົດລາຍງານ ປະເມີນຜົນພາຍໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ), ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງພົບປະກັນບ່ໍກາຍມ້ືຮຽນວັນທີ 15 ຂອງສົກຮຽນ ຖັດໄປເພ່ືອພິຈາລະນາບົດລາຍງານການປະເມີນ 
ນອກຈາກການປະເມີນຜົນໄດ້ບ່ົງບອກວ່າລູກຂອງທ່ານ ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ ESY 
ໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງນ້ັນ. ຖ້າການປະເມີນຜົນບ່ົງບອກວ່າ ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການ ການບໍລິການ ESY 
ໃນລະດູແລ້ງ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພົບປະກັນໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້ເພ່ືອພິຈາລະນາການ 
ປະເມີນຜົນຂອງເດັກນ້ອຍ. 
 
ບ່ໍແມ່ນຜູ້ຮຽນຮູ້ທຸກຄົນທ່ີກໍາລັງດ້ີນຮົນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 
ຖ້າຫັຼກໆແລ້ວ ບັນຫາຂອງລູກຂອງທ່ານ ມາຈາກການຂາດການສອນທ່ີເໝາະສົມໃນການອ່ານ ຫືຼ ຄະນິສາດ ຫືຼ 
ເນ່ືອງຈາກລູກຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານທ່ີຈໍາກັດ ດ້ານພາສາອັງກິດ, 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງບ່ໍຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນເດັກພິການພາຍໃຕ້ IDEA. ຖ້າການປະເມີນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ລູກຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ມີຄວາມພິການ, ທີມຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີຕ້ັງໃນວິທະຍາເຂດອາດພົບປະກັນ ແລະ ແນະນໍາການບໍລິການ 
ຫືຼ ໂປຣແກຣມອ່ືນໃນການສຶກສາໂດຍລວມເພ່ືອຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານ. 
 
ຖ້າການປະເມີນຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີຄວາມພິການ, ແລ້ວຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງນໍາສະເໜີສ່ວນ ທີສອງຂອງບົດທົດສອບຄວາມເໝາະສົມສອງສ່ວນ ໂດຍຕັດສິນວ່າ 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ 
ຄືບໜ້າໃນຫັຼກສູດການສຶກສາທ່ົວໄປ (ເຊ່ັນ: ຫັຼກສູດກຽວກັນສໍາລັບການບໍລິການເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍໄດ້ພິການ). 
 

ການສະໜອງການບໍລິການໃນເບ້ຶອງຕ້ົນ 
 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງການສຶກສາພິເສດ, 
ໂຮງຮຽນກໍຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງ FAPE ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີຈໍາກັດໜ້ອຍທ່ີສຸດ ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 
ສ່ິງນ້ີແມ່ນສໍາເລັດຜ່ານການພັດທະນາ IEP ຂອງຄະນະກໍາມະການARD ແລະ ການນໍາໃຊ້ IEP ຂອງໂຮງຮຽນ. 
ແນວໃດກໍຕາມ ກ່ອນທ່ີໂຮງຮຽນຈະສາມາດສະໜອງການສຶກສາພິເສດໃນ ເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍການບໍລິການ. ໂຮງຮຽນຕ້ອງ 
ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອຮັບເອົາການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍຍິນຍອມຕ່ໍການສະໜອງການບໍລິການໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ໂຮງຮຽນອາດຂໍໃຫ້ມີການປະນີປະນອມ ຫືຼ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 
ມີຂະບວນການພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອຍົກເລີກການປະຕິເສດທ່ີຈະຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍການບໍລິການ. 
ບ່ໍມີການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານປະຕິບັດທ່ີຈະຍິນຍອມ. 
ໂຮງຮຽນລະເມີດໜ້າທ່ີຂອງຕົນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີ FAPE ສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດການຍິນຍອມ ຫືຼ 
ລ້ົມເຫຼວທ່ີຈະຕອບໂຕ້ຕ່ໍຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງການຍິນຍອມສໍາລັບການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນເບ້ືອງຕ້ົນ. 
 

ໂປຣແກຣມການສຶກສາເປັນບຸກຄົນ 



 

ໜ້າ 12 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

 
ອົງປະກອບຫັຼກຂອງ IEP ປະກອບມີ: 
 
• ລະດັບຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາຂອງລູກຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານຕາມໜ້າທ່ີ 

(PLAAFP); 
• ເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ ເຊ່ິງລວມເຖິງເປ້ົາໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທ່ີ; 
• ຄໍາອະທິບາຍເຖິງການສຶກສາພິເສດ, ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 

ການບໍລິການເພ່ີມຕ່ືມ ທ່ີຈະຖືກສະໜອງໃຫ້; 
• ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີທ່ີລູກຂອງທ່ານຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະເມີນປະຈໍາລັດ ແລະ ທ່ົວເມືອງ 

ເຊ່ິງລວມເຖິງຖະແຫຼງການໆອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບບຸກຄົນ 
ເຊ່ິງຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃຫ້ລູກຂອງທ່ານດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ 
ເພ່ືອຕັດສິນວ່າລູກຂອງທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງປະເມີນຕ່າງຫາກ ຫືຼ ບ່ໍ 
ແທນທ່ີຈະດໍາເນີນການປະເມີນປົກກະຕິທ່ົວລັດ ແລະ 
ເຫດຜົນທ່ີການປະເມີນຕ່າງຫາກເໝາະສົມສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ; 

• ການບໍລິການ ການປ່ຽນແປງ ເມ່ືອອາຍຸເໝາະສົມ; ແລະ 
• ຂົງເຂດອ່ືນໆທ່ີຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ ແລະ 

ຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາສະເໜີສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມພິການ, ຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ 
ສະພາບການໃດໜ່ຶງ. 

 
TEA ໄດ້ພັດທະນາແບບຟອມຕົວຢ່າງ IEP ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ທ່ີ 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_an
d_Services/IEP_Model_Form. ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂອງທ່ານອາດນໍາໃຊ້ແບບຟອມຕົວຢ່າງນ້ີ ຫືຼ 
ອາດໃຊ້ແບບຟອມອ່ືນໆ. 
 
ໃນການພັດທະນາ IEP, ມີຫຼາຍສ່ິງທ່ີຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຊ່ິງປະກອບມີ: 
 
• ຈຸດແຂງຂອງລູກຂອງທ່ານ; 
• ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານຕ່ໍການປັບປຸງການສຶກສາຂອງລູກຂອງທ່ານ; 
• ຜົນຂອງການປະເມີນຫ້ຼາສຸດກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ; ແລະ 
• ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງລູກຂອງທ່ານ. 

 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງນໍາສະເໜີປັດໄຈພິເສດສໍາລັບເດັກນ້ອຍບາງຄົນ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 
• ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ການແຊກແຊງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນພຶດຕິກໍາທ່ີເປັນບວກ ແລະ 

ຍຸດທະສາດອ່ືນໆເພ່ືອນໍາສະເໜີເຖິງພຶດຕິກໍານ້ັນທ່ີຂັດຂວາງການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ຫືຼ 
ການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນອ່ືນ; 

• ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຂອງເດັກນ້ອຍ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການເຫ່ົຼານ້ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ IEP 
ຂອງເດັກນ້ອຍ ເມ່ືອເດັກນ້ອຍມີຄຸນສົມບັດເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈໍາກັດດ້ານພາສາອັງກິດ; 
ໃຫ້ການສອນເປັນພາສາເບຣວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພາສາເບຣວ, ນອກຈາກຄະນະກໍາມະການຈະຕັດສິນວ່າ 
ການສອນເປັນພາສາເບຣວ ຫືຼ ການນໍາໃຊ້ພາສາເບຣວບ່ໍເໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ 
ເມ່ືອເດັກນ້ອຍຕາບອດ ຫືຼ ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບ່ິງເຫັນ; 

• ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສ່ືສານຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນທ່ີພິການ ແລະ 
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ລໍາບາກໃນ ການໄດ້ຍິນ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາ 
ແລະ ການສ່ືສານຂອງເດັກນ້ອຍ, ໂອກາດສໍາລັບ ການສ່ືສານໂດຍກົງກັບເພ່ືອນ ແລະ 
ພະນັກງານມືອາຊີບໃນຮູບແບບພາສາ ແລະ ການສ່ືສານຂອງເດັກນ້ອຍ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_and_Services/IEP_Model_Form


 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 13 
ກຸມພາ 2021 

ຄວາມຕ້ອງການທ່ີເຕັມຮູບແບບ ເຊ່ິງລວມເຖິງໂອກາດໃນການສອນໂດຍກົງເປັນພາສາ ແລະ 
ຮູບແບບການສ່ືສານຂອງເດັກນ້ອຍ; ແລະ 

• ພິຈາລະນາວ່າ ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນທ່ີພິການຕ້ອງການເຄ່ືອງມື ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍ ບ່ໍ. 
 

ລະດັບຄວາມສໍາເລັດຂອງການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານຕາມໜ້າວຽກ 
 
IEP ຕ້ອງປະກອບມີຄໍາຖະແຫຼງ PLAAFP ຂອງເດັກນ້ອຍ. ຄໍາຖະແຫຼງນ້ີຕ້ອງປະກອບມີວິທີທ່ີຄວາມພິການ 
ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນຫັຼກສູດໂດຍລວມ. ຖ້າເດັກນ້ອຍເປັນນັກຮຽນກຽມ, 
ຄໍາຖະແຫຼງຕ້ອງອະທິບາຍວ່າຄວາມພິການສ່ົງຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ໍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທ່ີເໝາະສົມກັບອາ
ຍຸ. 

ເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີ 

IEP ຕ້ອງປະກອບມີເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີທ່ີສາມາດວັດແທກໄດ້ ເຊ່ິງລວມເຖິງເປ້ົາໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ໜ້າທ່ີ ໂດຍຖືກອອກແບບເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງລູກຂອງທ່ານທ່ີເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການ ເພ່ືອວ່າລາວຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ພັດທະນາໃນຫັຼກສູດ ທ່ົວໄປ. ເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານ້ີຈະຕ້ອງສ່ືເຖິງຄວາມຕ້ອງການອ່ືນທາງການສຶກສາ 
ເຊ່ິງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການ ຂອງລູກທ່ານ. IEP 
ຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກທ່ານຕ່ໍເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີຈະ ເຊ່ິງຖືກວັດແທກເຊ່ັນດຽວກັນ 
ເມ່ືອລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຖືກມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 

 
ການສຶກສາພິເສດ, ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເສີມ 

 
ກໍາມະການ ARD ຕັດສິນໃຈວ່າບໍລິການໃດຈໍາເປັນຕ້ອງ: 
 
• ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍກ້າວໜ້າຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີ; 
• ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັດທະນາໃນຫັຼກສູດທ່ົວໄປ ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍານອກຫັຼກສູດ 

ແລະ ທ່ີບ່ໍແມ່ນວິຊາຮຽນ; ແລະ 
• ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມພິການ. 

 
IEP ຈະຕ້ອງມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການສຶກສາພິເສດທ່ີຕ້ອງການ, ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການບໍລິການ 
ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເສີມທ່ີຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ ໃນນາມລູກຂອງທ່ານ. ການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີ 
ຈະຕ້ອງຢູ່ເທິງ ພ້ືນຖານຂອງການຄ້ົນຄວ້າແບບການທົບທວນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນລະດັບທ່ີປະຕິບັດໄດ້. 
 
ນອກຈາກນ້ີ, IEP ຈະຕ້ອງມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໂປຣແກຣມທ່ີຈໍາເປັນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ ສໍາລັບບຸກຄະລາກອນໃນໂຮງຮຽນທ່ີຈະໄດ້ຮັບ. IEP 
ຈະຕ້ອງລວມເຖິງວັນທີທ່ີຄາດການໄວ້ສໍາລັບການ ເລ່ີມຕ້ົນຂອງ ການບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ແລະ 
ຄວາມຖ່ີທ່ີຄາດຫວັງໄວ້ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງ. 
 

ການປະເມີນຂອງລັດ 
 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ, ການປະເມີນຂອງລັດຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ ບ່ໍວ່າໂຮງຮຽນ 
ຈະປະສົບຜົນສໍາລັດໃນການສອນເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວິຊາຮຽນຂອງລັດ. ໃນເທັກຊັດ, ມາດຕະຖານເນ້ືອຫາ 
ດ້ານວິຊາຮຽນເປັນທ່ີຮູ້ຈັກວ່າຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທ່ີສໍາຄັນຂອງເທັດຊັດ ເຊ່ິງສາມາດພົບໄດ້ໃນ TEA ທ່ີ 
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills. 
ເດັກນ້ອຍພິການທ່ີໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສຶກສາທ່ີພິເສດຈະຮັບການປະເມີນຂອງລັດຢ່າງເໝາະສົມ 

https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills


 

ໜ້າ 14 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ບ່ໍວ່າຈະເປັນການປະເມີນປົກກະຕິ ຫືຼ ການປະເມີນຕ່າງຫາກສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີພິການດ້ານການຮັບຮູ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ 
ເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາທາງເລືອກ. 
ບ່ໍວ່າລູກຂອງທ່ານຈະຮັບການປະເມີນແບບປົກກະຕິ ຫືຼ ການປະເມີນຕ່າງຫາກ, 
ການປະເມີນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເນ້ືອຫາການສຶກສາທ່ີທ້າທາຍຂອງລັດ ແລະ 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີເໝາະສົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຂອງລັດ ແລະ 
ການປະເມີນທ່ົວເມືອງ ຖ້າຈໍາເປັນ ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໃນ IEP ຂອງລູກທ່ານ. 
 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ ທ່ີພັກຄືສ່ິງສໍາຄັນສໍາລັບລູກຂອງທ່ານທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະເມີນ, IEP 
ຈະຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບທ່ີພັກທ່ີເໝາະສົມ. ມີຂ້ໍມູນທ່ີພັກໃຫ້ທ່ີ 
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Acc
ommodation_Resources. 
 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທາງເລືອກແທນການປະເມີນຂອງລັດ ຫືຼ ເມືອງທ່ົວໄປ, 
ຕ້ອງມີການໃຫ້ການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບເຫດຜົນທ່ີເດັກບ່ໍສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນທ່ົວໄປ ແລະ 
ເຫດຜົນທ່ີເລືອກວ່າການປະເມີນທາງເລືອກເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນການປະເມີນຕ່າງຫາກ, IEP ຂອງລູກທ່ານຕ້ອງປະກອບມີເກນມາດຕະຖານ ຫືຼ 

ຈຸດປະສົງໄລຍະສ້ັນ. ເກນມາດຕະຖານ ຫືຼ 

ຈຸດປະສົງໄລຍະສ້ັນແມ່ນພຽງແຕ່ຈໍາເປັນສໍາລັບນັກຮຽນທ່ີພິການດ້ານການຮັບຮູ້ທ່ີດໍາເນີນການປະເມີນຕ່າງຫາກ 

ເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາທາງເລືອກ. 

ຖ້າລູກຂອງທ່ານເຮັດຜົນການປະເມີນຂອງລັດບ່ໍເປັນທ່ີພໍໃຈ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ກ່າວເຖິງວິທີການແກ້ໄຂທ່ີເດັກຈະເຂ້ົາຮ່ວມ ໃນໂປຣແກຣມການສິດສອນແບບເລ່ັງລັດ ຫືຼ 
ໂປຣແກຣມການສິດສອນເຂ້ັມຂຸ້ນ. 
 

ການເຊ່ືອມຕ່ໍ 

IDEA ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດກໍານົດໃຫ້ IEPs ສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ມີບໍລິການການເຊ່ືອມຕ່ໍ. 
ບໍລິການການເຊ່ືອມຕ່ໍຄືຊຸດກິດຈະກໍາການປະສານງານທ່ີອອກແບບເພ່ືອຊ່ວຍເດັກຍ້າຍຈາກໂຮງຮຽນໄປຍັງກິດຈະ
ກໍາຫັຼງເລີກຮຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ອາຍຸທ່ີແຜນການເຊ່ືອມຕ່ໍຄວນເລ່ີມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດເທັກຊັດ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດການກັບບັນຫາດ່ັງກ່າວໃນ 
IEP ຖ້າເໝາະສົມ ບ່ໍໃຫ້ກາຍຕອນນັກຮຽນຮອດອາຍຸ 14 ປີ: 
 
(1) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນທ່ີເໝາະສົມໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນຕ່ໍຊີວິດດ້ານນອກລະບົບໂຮງຮຽນ

ຂອງ ລັດ; 
(2) ຖ້ານັກຮຽນອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 18 ປີ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີເໝາະສົມໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນໂດຍພ່ໍແມ່ 

ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄົນອ່ືນໆທ່ີຮັບເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍ: 
(A) ພ່ໍແມ່ຂອງນັກຮຽນ ຫືຼ 
(B) ໂຮງຮຽນຂ້ັນເມືອງທ່ີນັກຮຽນໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ; 

(3) ຖ້ານັກຮຽນມີອາຍຸຂ້ັນຕ່ໍາ 18 ປີ, ການມີສ່ວນຮວມໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອະນາຄົດໂດຍພ່ໍແມ່ 
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄົນອ່ືນໆ, ຖ້າພ່ໍແມ່ ຫືຼ ຄົນອ່ືນໆ: 
(A) ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍນັກຮຽນ ຫືຼ ເມືອງຂອງໂຮງຮຽນທ່ີນັກຮຽນໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ; ຫືຼ 

https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Accommodation_Resources


 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 15 
ກຸມພາ 2021 

(B) ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກນັກຮຽນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມພາຍໃຕ້ຂ້ໍຕົກລົງໃການຕັດສິນໃຈທ່ີສະໜັບສະໜູນ; 
(4) ທາງເລືອກການສຶກສາຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍທ່ີເໝາະສົມ ລວມເຖິງການກະກຽມສໍາລັບຫັຼກສູດລະດັບ 

ມັດທະຍົມ; 
(5) ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າວຽກທ່ີເໝາະສົມ; 
(6) ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຈ້າງງານທ່ີເໝາະສົມ; 
(7) ຖ້ານັກຮຽນມີອາຍຸຢ່າງຕ່ໍາ 18 ປີ, ຄວາມພ້ອມຂອງສະພາບແວດລ້ອມການສິດສອນທ່ີເໝາະສົມຕາມອາຍຸ 

ລວມເຖິງທ່ີຕ້ັງ ຫືຼ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນທ່ີຈັດຕຽມນັກຮຽນສໍາລັບການສຶກສາ ຫືຼ 
ການອົບຮົມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ການຈ້າງງານແບບປະສົມປະສານທ່ີແຂ່ງຂັນ ຫືຼ 
ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ ໃນການສ່ືສານກັບເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນ; 

(8) ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະທ່ີເໝາະສົມ; 
(9) ສະຖານະການທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແນະນໍານັກຮຽນ ຫືຼ 

ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ ຕ່ໍໜ່ວຍງານລັດຖະບານສໍາລັບການບໍລິການ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດທາງສຸຂະພາບ 
ລວມເຖິງການແນະນໍາຕ່ໍໜ່ວຍງານ 
ລັດຖະບານເພ່ືອຈັດວາງນັກຮຽນລົງໄປໃນລາຍການລໍຖ້າສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທ່ົວໄປທ່ີມີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ; 
ແລະ 

(10) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຄວາມເໝາະສົມ: 
(A) ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມຕ່ືມ, ການບໍລິການ, ຫັຼກສູດ ແລະ ໂອກາດອ່ືນໆ 

ເພ່ືອຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການພັດທະນາທັກສະການຕັດສິນໃຈ; ແລະ 
(B) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍລິການເພ່ືອສ່ົງເສີມອິດສະລະພາບ ແລະ 

ການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງຂອງນັກຮຽນ, ລວມເຖິງສະໜັບສະໜູນຂ້ໍຕົກລົງການຕັດສິນໃຈ. 
 

ພາກ B ຂອງ IDEA ກໍານົດໃຫ້ການເລ່ີມຕ້ົນບ່ໍກາຍ IEP ທໍາອິດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມ່ືອເດັກອາຍຸ 16 ປີ ຫືຼ 
ນ້ອຍກວ່າ ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມ, IEP ຈະຕ້ອງລວມເປ້ົາໝາຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ 
ທ່ີສາມາດວັດແທກຢ່າງເໝາະສົມໂດຍອີງຕາມການປະເມີນການເຊ່ືອມຕ່ໍທ່ີເໝາະສົມຕາມອາຍຸ 
ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ອົບຮົມ, ການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະທ່ີເໝາະສົມ. IEP 
ຕ້ອງລວມມີບໍລິການເຊ່ືອມຕ່ໍ ເຊ່ິງລວມເຖິງຫັຼກສູດການສຶກສາ 
ທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອຊ່ວຍເດັກໃນການໄປເຖິງເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານ້ັນ. 
 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງຖືກເຊີນໄປທ່ີການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ເມ່ືອມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການບໍລິການເຊ່ືອມຕ່ໍ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຫັຼງມັດທະຍົມສຶກສາ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ, 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງດໍາເນີນຂ້ັນຕອນຕ່າງໆເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ທາງເລືອກ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກທ່ານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ແລະ ມີອາຍຸ 14 
ປີເປັນຢ່າງຕ່ໍາ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນໂດຍທ່ານ ແລະ 
ຄົນອ່ືນໆທ່ີຖືກເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ໂດຍທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ໃນຂອບເຂດທ່ີເໝາະສົມ 
ພ້ອມກັບໜັງສືຍິນຍອມຂອງທ່ານ ຫືຼ ໜັງສື ຍິນຍອມຂອງນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່, 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຊີນຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ ເຊ່ິງອາດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫ້ ຫືຼ 
ຈ່າຍການບໍລິການເຊ່ືອມຕ່ໍ.  
 
ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານອາຍຸຮອດ 18 ປີ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແຈ້ງເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນ 
ການເຊ່ືອມຕ່ໍຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອະນາຄົດໂດຍທ່ານ ແລະ ຄົນອ່ືນໆ ຖ້າເໝາະສົມ, ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄົນອ່ືນ: 
 
• ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂດຍນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ ຫືຼ LEA ທ່ີນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ; ຫືຼ  



 

ໜ້າ 16 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
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• ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມຕາມຂ້ໍຕົກລົງໃນການຕັດສິນໃຈສະໜັບສະໜູນ. 
 

ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ 
 
ເມ່ືອເດັກອາຍຸຮອດ 18 ປີ, ເດັກຈະກາຍເປັນນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ◌່. 
ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ມີສິດທ່ີຈະຕັດສິນໃຈໃນນາມຂອງຕົນເອງ ເວ້ັນແຕ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ວ່າ ຂາດຄວາມສາມາດ. 
ທ່ີການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ເຊ່ິງຈັດຂ້ຶນຢ່າງໜ້ອຍ ໜ່ຶງປີກ່ອນທ່ີລູກຂອງທ່ານຈະອາຍຸ 18 ປີ, 
ລູກຂອງງທ່ານຈະຮຽນຮູ້ວ່າສິດໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກການສຶກສາ ຈະຖ່າຍທອດຈາກຜູ້ປົກຄອງ 
ຂອງພວກເຂົາມາເຖິງພວກເຂົາ. IEP ຂອງລູກທ່ານຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງເພ່ືອຢືນຢັນ ວ່າຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ເດັກໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດສິດ. ມັນຍັງລວມມີການຖະແຫຼງທ່ີອະທິບາຍຂ້ໍມູນ ແລະ 
ເຄ່ືອງມືທ່ີໃຊ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ທາງເລືອກໃນການເປັນຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຂ້ໍມູນທ່ີແບ່ງປັນ 
ກ່ຽວກັບການສະໜັງສະໜູນ ແລະ ການບໍລິການອ່ືນທ່ີຖືກອອກແບບມາເພ່ືອຊ່ວຍໃນການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະ. 
 
ເມ່ືອສິດຂອງທ່ານຖືກຖ່າຍທອດໄປເຖິງນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ, ທັງທ່ານ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ 
ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທ່ີກໍານົດໃນອະນາຄົດທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຈ້ງເຕືອນຂອງການປະຊຸມ 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ບ່ໍແມ່ນການເຊ້ືອສໍາລັບທ່ານໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ. ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມການ 
ປະຊຸມໄດ້ ຖ້ານັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານເຊີນທ່ານ ຫືຼ ໃຫ້ອະນຸຍາດໂຮງຮຽນເພ່ືອເຊີນທ່ານ. 
 

ເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາການໂອຕິສຕິກ 
 
ຕາມ 19 TAC §89.1055(e), ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາການໂອຕິສຕິກ ມີ 11 ຍຸດທະສາດທ່ີຕ້ອງພິຈາລະນາ 
ເຊ່ິງອີງຕາມແບບການທົບທວນໂດຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, 
ການປະຕິບັດທາງການສຶກສາອີງຕາມການຄ້ົນຄວ້າໃນລະດັບທ່ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ເມ່ືອຈໍາເປັນ, 
ຍຸດທະສາດເຫ່ົຼານ້ີຕ້ອງຖືກແຈ້ງໃນ IEP. ເມ່ືອບ່ໍຈໍາເປັນ, IEP ຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ 
ພ້ືນຖານທ່ີມີການກໍານົດໄວ້. ຍຸດທະສາດເພ່ີມຕ່ືມທ່ີຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາແມ່ນ: 
 
• ໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີຂະຫຍາຍຂ້ຶນ; 
• ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນທ່ີສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາທ່ີບ່ໍມີໂຄງສ້າງແບບທໍາມະດາ; 
• ການຝຶກອົບຮົມອີງຕາມຊຸມຊົນ ຫືຼ ໃນບ້ານ ຫືຼ ທາງເລືອກບ່ອນເຮັດວຽກ; 
• ຍຸດທະສາດສ່ົງເສີມພຶດຕິກໍາດ້ານບວກ; 
• ການວາງແຜນອະນາຄົດ; 
• ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ປົກຄອງ/ຄອບຄົວ; 
• ອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຕ່ໍເດັກນ້ອຍທ່ີເໝາະສົມເພ່ືອກໍານົດກິດຈະກໍາ; 
• ການແຊກແຊງການສ່ືສານ; 
• ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຍຸດທະສາດທັກສະສັງຄົມ; 
• ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາ/ພະນັກງານມືອາຊີບ; ແລະ 
• ຍຸດທະສາດການສອນອີງຕາມການທົບທວນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ການປະຕິບັດຕາມການຄ້ົນຄວ້າ. 

ເດັກນ້ອຍທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ມີຄວາມລໍາບາກຕ່ໍການໄດ້ຍິນ 
 
ສໍາລັບເດັກທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ມີຄວາມລໍາບາກຕ່ໍການໄດ້ຍິນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເດັກດ່ັງນ້ີ: 
 
• ຄວາມຕ້ອງການທາງພາສາ ແລະ ການສ່ືສານ; 



 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 17 
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• ໂອກາດສໍາລັບການສ່ືສານທາງກົງກັບໝູ່ເພ່ືອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໃນຮູບແບບພາສາ ແລະ 
ການສ່ືສານຂອງເດັກ; 

• ລະດັບການສຶກສາ; ແລະ 
• ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງເດັກ ລວມເຖິງໂອກາດສໍາລັບການແນະນໍາທາງກົງໃນຮູບແບບພາສາ ແລະ 

ການສຶກສາຂອງເດັກ. 

ເດັກນ້ອຍທ່ີຕາບອດ ຫືຼ ພິການທາງສາຍຕາ 
 

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ສໍາລັບເດັກທ່ີຕາບອດ ຫືຼ ພິການທາງສາຍຕາ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງລວມຢູ່ພາຍໃນຄໍາແນະນໍາ IEP ຂອງເດັກໃນຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ຍົກເວ້ັນກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາດ ແລະ 
ເອກະສານທ່ີອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດບ່ໍແມ່ນສ່ືການຮຽນຮູ້ທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ. 
ການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງອີງຕາມການປະເມີນຂອງສ່ືການຮຽນຮູ້ ແລະ 
ທັກສະການຮູ້ໜັງສືທ່ີເໝາະສົມຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍການສິດສອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. 
 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ສໍາລັບເດັກທ່ີຕາບອດ ຫືຼ ພິການທາງສາຍຕາ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກສໍາລັບ: 
 
• ທັກສະຊົດເຊີຍເຊ່ັນ ການພັດທະນາຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ 

ທັກສະອ່ືນທ່ີຈໍາເປັນເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງຫັຼກສູດທ່ີເຫືຼອ; 
• ການປະຖົມນິເທດ ແລະ ການສິດສອນການເຄ່ືອນໄຫວ; 
• ທັກສະການຕອບໂຕ້ກັບສັງຄົມ; 
• ການວາງແຜນອາຊີບ; 
• ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລວມເຖິງອຸປະກອນແທນການແນມເຫັນ; 
• ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ; 
• ສັນທະນາການ ແລະ ຄວາມສຸກໃນເວລາຫວ່າງ; 
• ການພິຈາລະນາຕົນເອງ; ແລະ 
• ປະສິດທິພາບທາງປະສາດສໍາຜັດ. 

 
ແຜນການແຊກແຊງພຶດຕິກໍາ (BIP) 

 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາວ່າ ແຜນການແຊກແຊງດ້ານພຶດຕິກໍາ ຫືຼ BIP ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ, 
ແຜນນ້ັນຕ້ອງລວມເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ IEP ລູກຂອງທ່ານ ແລະ 
ມອບໃຫ້ແກ່ອາຈານແຕ່ລະຄົນພ້ອມກັບໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ ສິດສອນລູກຂອງທ່ານ. 
 

ບໍລິການປີການສຶກສາເພ່ີມຕ່ືມ 
 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າລູກຂອງທ່ານມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບບໍລິການ ESY ບໍ. ລູກຂອງທ່ານຜ່ານ 
ເກນບໍລິການ ESY ຖ້າໃນພ້ືນທ່ີສໍາຄັນໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນສະແດງໃນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ IEP 
ປັດຈຸບັນຂອງລູກທ່ານ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງ ຫືຼ ອາດຈະຄາດວ່າໄດ້ສະແດງການຖົດຖອຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ຮຸນແຮງ ເຊ່ິງບ່ໍສາມາດ ເກັບຄືນໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທ່ີເໝາະສົມ. ຄໍາສັບທ່ີວ່າ ຮຸນແຮງ ຫືຼ 
ການທົດຖອຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ເດັກບ່ໍສາມາດຮັກສາທັກສະທ່ີສໍາຄັນຢ່າງໃດຢ່າງໜ່ຶງໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍມີບໍລິການ ESY. 
 



 

ໜ້າ 18 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ ລູກຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການ ESY, IEP 
ຕ້ອງລະບຸວ່າເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງໃດໃນ IEP ຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນຊ່ວງການບໍລິການ ESY. 
ຖ້າໂຮງຮຽນຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ສະເໜີທ່ີຈະປຶກສາ ຫາລືກັບ ການບໍລິການ ESY ທ່ີກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD 
ປະຈໍາປີຂອງລູກທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຂໍໃຫ້ຄະນະ ກໍາມະການ ARD 
ຂອງລູກທ່ານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງລູກທ່ານ. ຂ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິການ ESY ມີໃຫ້ທ່ີ: 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Servi
ces/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities. 

 
ການຈັດວາງ 

 
IDEA ກໍານົດວ່າເດັກທ່ີມີຄວາມພິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີມີຂ້ໍຈໍາກັດໜ້ອຍທ່ີສຸດ. 
ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາກັບເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມພິການໃນລະດັບຄວາມເໝາະສົມສູງສຸດ. 
ການນໍາລູກຂອງທ່ານອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາປົກກະຕິອາດຈະເກີດຂ້ຶນໄດ້ ຖ້າຫາກທໍາມະຊາດ ຫືຼ 
ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄວາມພິການຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ການສຶກສາໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ 
ບໍລິການພິເສດບ່ໍສາມາດບັນລຸເຖິງຈຸດທ່ີເພ່ິງພໍໃຈໄດ້. 
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ບໍລິການພິເສດ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ການບໍລິການ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນອ່ືນທ່ີມີໃຫ້ໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ, ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາອ່ືນໆ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມນອກຫັຼກສູດ ແລະ ບ່ໍແມ່ນວິຊາຮຽນ, 
ເພ່ືອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ີມີຄວາມພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາກັບເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມພິການໃນລະດັບຄວາມເໝາະສົ
ມສູງສຸດ. 
 
ສ່ວນສໍາຄັນຂອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດການຈັດວາງການສຶກສາທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບ
ການດໍາເນີນງານ IEP ຂອງເດັກ. ການຈັດວາງໝາຍເຖິງຈຸດຕາມທາງເລືອກການຈັດວາງທ່ີຕ່ໍເນ່ືອງ (ເຊ່ັນ: 
ຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ, ຫ້ອງຮຽນພິເສດ, ໂຮງຮຽນພິເສດ, ຄໍາແນະນໍາການສຶກສາຢູ່ບ້ານ, ຄໍາແນະນໍາໃນໂຮງໝໍ ແລະ 
ສະຖາບັນ) ທ່ີມີໃຫ້ສໍາລັບເດັກທ່ີມີຄວາມພິການ. ການຈັດວາງບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງຕໍາແໜ່ງທ່ີຕ້ັງ ຫືຼ ສະຖານທ່ີສະເພາະ 
ທ່ີມີການບໍລິການ. ຄະນະກໍາມະການ ARD ກໍານົດການຈັດວາງການສຶກສາອີງຕາມ IEP ຂອງເດັກ. 

ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD 
 
ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ກ່ຽວກັບອົງປະກອບທ່ີຈໍາເປັນຂອງ IEP ຕ້ອງມີການຕົກລົງເຫັນດີເປັນ 
ເອກະພາບຈາກສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບນ້ີເອ້ີນວ່າ 
ມະຕິເອກະສັນ. ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງເຮັດວຽກຕາມມະຕິມະຫາຊົນ, 
ແຕ່ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ IEP 
ລວມມີການບໍລິການທ່ີລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອຮັບ FAPE. 
ມັນບ່ໍອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ອີງຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ. IEP 
ຕ້ອງລະບຸວ່າທ່ານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານເຫັນດີ ຫືຼ ບ່ໍເຫັນດີກັບ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD. 
 
ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດີກັບການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດພຽງຄ້ັງດຽວເພ່ືອໃຫ້ຄະນະ 
ກໍາມະການຢູດພັກເປັນໄລຍະເວລາໜ່ຶງບ່ໍເກີນ 10 ມ້ືລັດຖະການ ຍົກເວ້ັນທ່ານ ແລະ 
ໂຮງຮຽນຈະຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນເອກະພາບ. ຖ້າທ່ານຍອມຮັບການສະເໜີໃຫ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ພິຈາລະນາ, 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງກໍານົດ ການປະຊຸມພິຈາລະນາໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີຕົກລົງກັນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າການທ່ີລູກຂອງທ່ານຢູ່ໃນ ວິທະຍາເຂດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ຫືຼ 
ຄົນອ່ືນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍ ຫືຼ ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີຄວາມຜິດທ່ີສາມາດ ຖືກໄລ່ອອກໄດ້ ຫືຼ 

https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Services/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities


 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 19 
ກຸມພາ 2021 

ຄວາມຜິດທ່ີອາດນໍາໄປສູ່ການຈັດວາງໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາທາງເລືອກລົງວິໄນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດພັກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ່ໍເຫັນດ້ວຍກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD. 
 
ໃນຊ່ວງການຢຸດພັກ, ສະມາຊິກຕ້ອງພິຈາລະນາທາງເລືອກ, ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມ, ກະກຽມເອກະສານ ແລະ/ຫືຼ 
ຮັບເອົາຄົນທ່ີມີຄວາມສາມາດເພ່ີມຕ່ືມ 
ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທ່ີສາມາດຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໄປເຖິງຂ້ໍຕົກລົງທ່ີເປັນເອກະພາບກັນ. 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ປະຊຸມກັນອີກຄ້ັງ ແລະ ທ່ານຍັງສືບຕ່ໍບ່ໍເຫັນດ້ວຍ, 
ຍົກເວ້ັນການບ່ໍເຫັນດ້ວຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍກໍານົດເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການບໍລິການທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ, 
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ IEP ທ່ີໂຮງຮຽນຕັດສິນວ່າເໝາະສົມສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
ເມ່ືອບ່ໍບັນລຸເຖິງຂ້ໍຕົກລົງເອກະພາບ, ຕ້ອງລວມມີໃບຖະແຫຼງຂອງພ້ືນຖານສໍາລັບການບໍ່ເຫັນດ້ວຍທ່ີລວມມີໃນ 
IEP. ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD, 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງການບ່ໍເຫັນດ້ວຍໂດຍຕົນເອງ. 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້່ລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມ້ືລັດຖະການກ່ອນການກໍາເນີນກ
ານຂອງ IEO, ຍົກເວ້ັນທ່ານເຫັນດ້ວຍຕ່ໍໄລຍະເວລາທ່ີສ້ັນລົງ. 
 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ອາດຈະເລືອກທ່ີຈະຢຸດພັກ 
ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍກວ່າຄວາມລ້ົມເຫຼວທ່ີຈະບັນລຸຂ້ໍຕົກລົງກ່ຽວ ກັບອົງປະກອບຂອງ IEP ທ່ີຈໍາເປັນທັງໝົດ. 
 

ສໍາເນົາຂອງ IEP 
 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງມອບສໍາເນົາ IEP ຂອງລູກທ່ານໂດຍບ່ໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດ. ພາຍໃຕ້ 19 TAC §89.1050(i) , 
ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານແມ່ນພາສາສະເປນ, 
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂຽນ ຫືຼ ການບັນທຶກສຽງ IEP ຂອງລູກທ່ານທ່ີແປເປັນພາສາສະເປນ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ບ່ໍແມ່ນພາສາສະເປນ, 
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເນົາຂຽນ ຫືຼ ການບັນທຶກສຽງ IEP 
ຂອງລູກທ່ານທ່ີແປເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາພາສາອັງກິດ ແລະ 
ພາສາໂດຍກໍາເນີດ ຂອງທ່ານບ່ໍມີພາສາຂຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ IEP 
ຂອງລູກທານຖືກແປປາກເປ່ົາ ຫືຼ ໂດຍວິທີອ່ືນທ່ີເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ. 
ການແປແບບຂຽນໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກເນ້ືອຫາໃນ IEP ຂອງລູກທ່ານ ຈະຖືກແປໃນຮູບແບບການຂຽນ. 
ໂຮງຮຽນສາມາດຈັດໃຫ້ມີການບັນທຶກສຽງຂອງການປະຊຸມຄະນະ ກໍາມະການ ARD 
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍນາຍແປພາສາ ຫືຼ ການແປຂອງການປະຊຸມ ຕາບໃດທ່ີເນ້ືອຫາທັງໝົດໃນ IEP 
ຂອງລູກທ່ານ ຖືກແປທາງປາກເປ່ົາ ແລະ ຖືືກບັນທຶກ. 
 
ພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງ IDEA, ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຫຍັງກໍຕາມທ່ີຈໍາເປັນ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າພ່ໍແມ່ເຂ້ົາໃຈຂະບວນການດໍາເນີນການທ່ີການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD 

ເຊ່ິງລວມເຖິງການຈັດແຈງນາຍແປພາສາສໍາລັບພ່ໍແມ່ທ່ີຫູໜວກ ຫືຼ ທ່ີມີພາສາແມ່ບ່ໍແມ່ນພາສາອັງກິດ.  
 

ການທົບທວນ IEP 
 
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະຕ້ອງພົບກັນຢ່າງໜ້ອຍປີໜ່ຶງເທ່ືອໜ່ຶງເພ່ືອທົບທວນ IEP ຂອງລູກທ່ານ ແລະ 
ພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ບັນລຸເປ້ົາໝາຍປະຈໍາແລ້ວບໍ. ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ອາດຈະພົບກັນຖ່ີຂ້ຶນກວ່າໜ່ຶງປີເທ່ືອໜ່ຶງເພ່ືອແກ້ໄຂ IEP ຂອງລູກທ່ານຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ່ືອຈັດການ: 
 



 

ໜ້າ 20 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

• ການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າທ່ີຄາດຫວັງໄວ້ໄປສູ່ເປ້ົາໝາຍປະຈໍາປີ ແລະ ໃນຫັຼກສູດທ່ົວໄປ; 
• ຜົນຮັບຂອງການປະເມີນຄືນໃໝ່; 
• ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເດັກທ່ີມອບໃຫ້ໂດຍຜູ້ປົກຄອງ; 
• ຄວາມຕ້ອງການທ່ີຄາດຫວັງຂອງເດັກ; ຫືຼ 
• ບັນຫາອ່ືນໆ. 

 
ທ່ານສາມາດຂໍຮ້ອງໃຫ້ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD 
ສົນທະນາເຖິງຄວາມກັງວົນທາງການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ມີການປະຊຸມ ຫືຼ ຂຽນແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານ 
ເຊ່ິງອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນ ທ່ີທາງໂຮງຮຽນປະຕິເສດທ່ີຈະເອ້ີນປະຊຸມພາຍໃນຫ້າເຂ້ົາຮຽນ. 
ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເວ້ົາພາສາອັງກິດ, 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ 
ນອກຈາກມັນເປັນທ່ີຊັດເຈນທ່ີຈະເຮັດແບບນ້ັນບ່ໍໄດ້. ຖ້າພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານບ່ໍແມ່ນພາສາຂຽນ, 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຂ້ັນຕອນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ແຈ້ງການໄດ້ຮັບການແປດ້ວຍປາກ ຫືຼ ວິທີການອ່ືນໆ 
ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເຂ້ົາໃຈແຈ້ງການດ່ັງກ່າວ. 
 
ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນອາດຈະຕົກລົງເຮັດການປ່ຽນແປງຕ່ໍ IEP ໂດຍບ່ໍຕ້ອງຈັດການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງຕ່ໍການພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດ, ການປ່ຽນແປງຕ່ໍການຈັດວາງ ແລະ 
ການກໍານົດການສະແດງຕ້ອງເຮັດໃນການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD. ຖ້າປ່ຽນແປງ IEP 
ຢູ່ນອກການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງມີເອກະສານທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ. ເມ່ືອມີການຮ້ອງຂໍ, 
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງມອບສໍາເນົາ IEP ສະບັບແກ້ໄຂພ້ອມກັບການດັດແກ້ເພ່ີມຕ່ືມ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການແຈ້ງ ຄະນະກໍາມະການ ARD ຂອງເດັກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານ້ັນ. 
 

ການປະເມີນຄືນໃໝ່ 
 
ເມ່ືອລູກຂອງທ່ານເລ່ີມຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນໃໝ່ເປັນໄລຍະ. 
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕາມສົມຄວນເພ່ືອຮັບຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຄືນໃໝ່
. ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ, 
ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະເຮັດການປະເມີນຄືນໃໝ່ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກທ່ານ. 
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະຂໍການໄກ່ເກ່ຍ ຫືຼ 
ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີຮອດກໍານົດເພ່ືອທົດແທນການຂາດ ການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນຄືນໃໝ່. 
ໂຮງຮຽນບ່ໍໄດ້ລະເມີດໜ້າທ່ີການຄ້ົນພົບເດັກ ຫືຼ ພັນທະຕ່ໍການປະເມີນລູກຂອງທ່ານ 
ຖ້າໂຮງຮຽນບ່ໍໄດ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະຍົກເລີກການປະຕິເສດການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍການປະເມີນຄືນໃໝ່. 
 
ການປະເມີນຄືນໃໝ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການປະເມີນຂ້ັນຕ້ົນ. ການປະເມີນຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈະຕ້ອງຄອບຄຸມພຽງພໍທ່ີຈະ 
ພິຈາລະນາວ່າ ລູກຂອງທ່ານຄວນສືບຕ່ໍເປັນເດັກທ່ີມີຄວາມພິການ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. ຖ້າທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນບ່ໍເຫັນດ້ວຍ, 
ການປະເມີນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຄວນປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆສາມປີ. 
ຈະບ່ໍມີແມ່ນແຕ່ໜ່ຶງການປະເມີນຄືນໃໝ່ເກີດຂ້ຶນພາຍໃນປີ ຍົກເວ້ັນທ່ານ ແລະ 
ທາງໂຮງຮຽນເຫັນດີເປັນອີກຢ່າງ. 
 
ການທົບທວນຂ້ໍມູນການປະເມີນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ (REED) ຕ້ອງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການປະເມີນເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ REED 

ຕ້ອງເກີດຂ້ຶນເພ່ືອເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການປະເມີນເດັກຄືນໃໝ່ໃດໆພາຍໃຕ້ IDEA, ຖ້າເໝາະສົມ. 



 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 21 
ກຸມພາ 2021 

ທາງໂຮງຮຽນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບ ຄໍາຍິນຍອມຂອງທ່ານເພ່ືອທົບທວນຂ້ໍມູນການປະເມີນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. REED 
ຈະຕ້ອງຖືກດໍາເນີນການໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ ARD ລວມທັງທ່ານ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະຊຸມ. 
ສະມາຊິກຈະຕ້ອງທົບທວນຂ້ໍມູນການ ປະເມີນທ່ີມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ ລວມທັງຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານມອບໃຫ້ 
ເພ່ືອພິຈາລະນາຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ ຫືຼ ການປະເມີນຄືນໃໝ່. 
 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຄວນມີການປະເມີນຫຍັງເພ່ີມຕ່ືມ,ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃດໆທ່ີຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າຈະມີການເພ່ີມຕ່ື
ມ ຫືຼ ດັດແປງຕ່ໍການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຂອງລູກທ່ານບໍ. 
 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການຕັດສິນໃຈວ່າບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນເພ່ີມຕ່ືມວ່າ 
ລູກຂອງທ່ານຄວນສືບຕ່ໍຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, 
ເຫດຜົນສາລັບການຕັດສິນໃຈນ້້ີຈະຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຫັຼງຈາກທ່ີອະທິບາຍເຫດຜົນ 
ວ່າເປັນຫຍັງຄະນະກໍາມະການ ARD ຈ່ຶງສະຫຸຼບວ່າຂ້ໍມູນການປະເມີນທ່ີມີຢູ່ພຽງພໍແລ້ວ, ທາງໂຮງຮຽນບ່ໍຈໍາເປັນ 
ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນໃໝ່ ເພ່ືອດໍາເນີນການປະເມີນຄືນໃໝ່ໃຫ້ສໍາເລັດ 
ຍົກເວ້ັນທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ ເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ. 
 

ການປະເມີນການສຶກສາອິດສະຫຼະ (IEE) 
 
ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດ້ວຍກັບການປະເມີນ ຫືຼ ການປະເມີນຄືນໃໝ່ໂດຍທາງໂຮງຮຽນ, ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງ IEE 
ໂດຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຫ້ຂ້ໍມູນກັບທ່ານກ່ຽວກັບບ່ອນທ່ີສາມາດຮັບເອົາ IEE ແລະ 
ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງເກນການຮັບ IEE ຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. IEE ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເກນຂອງໂຮງຮຽນ. 
ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍ IEE, ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນສໍາລັບ IEE ໂດຍບ່ໍຊັກຊ້າ ຫືຼ 
ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີຮອດກໍານົດ ເພ່ືອສະແດງວ່າການປະເມີນນ້ັນເໝາະສົມ. ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ IEE 
ພຽງຄ້ັງດຽວທ່ີໂດຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະ ແຕ່ລະຄ້ັງທ່ີໂຮງຮຽນດໍາເນີນການປະເມີນ. 
ຖ້າໂຮງຮຽນຮ້ອງຂໍການພິຈາລະນາ ແລະ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີການພິຈາລະນາຕັດສິນວ່າ 
ການປະເມີນຂອງໂຮງຮຽນເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ທ່ານຍັງມີສິດຕ່ໍ IEE, ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ. 
ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຈາກ IEE ທ່ີເຖິງເກນໂຮງຮຽນຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການ ARD 
ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຕ່ໍບົດບັນຍັດຂອງ FAPE ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງວ່າໂຮງຮຽນຈະຈ່າຍສໍາລັບ IEE ຫືຼ ບ່ໍ. 
 

ການຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມສໍາລັບການບໍລິການ 
 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບທ່ີທ່ານມີອໍານາດທ່ີຈະຍິນຍອມຕ່ໍບົດບັນຍັດເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານມີອໍານາດທ່ີຈະຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການ. 
ການຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານຄວນ ເປັນຮູບແບບການຂຽນ. 
ເມ່ືອໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບໜັງສືການຍົກເລີກຂອງທ່ານ ກໍຄວນເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ກ່ອນທ່ີໂຮງຮຽນຈະຢຸດການບໍລິການ ກໍຕ້ອງມີແຈ້ງການວ່າການບໍລິການຈະຢຸດເຊົາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ກ່ອນໜ້າ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນຈະຢຸດການບໍລິການ, ທາງໂຮງຮຽນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນທຶກການສຶກສາຂອງ 
ລູກທ່ານ ເພ່ືືອລົບລ້າງຂ້ໍອ້າງອີງໃດໆຕ່ໍການສຶກສາພິເສດທ່ີຜ່ານມາຂອງລູກທ່ານ ແລະ 
ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນອະດີດ. 
 
ຖ້າທ່ານຍົກເລີກສັນຍາຂອງທ່ານສໍາລັບບົດບັນຍັດຂອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີຍັງສືບຕ່ໍ, 
ລູກຂອງທ່ານຈະຖືກພິຈາະນາເປັນນັກຮຽນການສຶກສາປົກກະຕິ ແລະ ຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃດໆພາຍໃຕ້ 
IDEA. ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ, ຖ້າທ່ານຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການ, 
ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະບ່ໍຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍ ຫືຼ ຂະບວນການພິຈາລະນາເພ່ືອພະຍາມປ່ຽນແປງ ຫືຼ 
ທ້າທາຍການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. 



 

ໜ້າ 22 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

 
ການຈົບການສຶກສາ 

 
ໜ່ຶງໃນຈຸດປະສົງຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງລັດໃນເທັກຊັດຄື ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຈົນກວ່າ 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມ. 
ນັກຮຽນຕ້ອງຜ່ານມາດຕະຖານທ່ີກໍານົດເພ່ືອຈົບການສຶກສາດ້ວຍ ໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ. 
ສໍາລັບເດັກທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຂະບວນການທ່ີກໍານົດ ເມ່ືອກະກຽມການຈົບຊ້ັນຂອງນັກຮຽນ ຫືຼ ການໂຈະການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຍ້ອນນັກຮຽນບ່ໍໄດ້ຜ່ານເກນອາຍຸອີກຕ່ໍໄປ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົບການສຶກສາ. 
ພາຍໃຕ້ IDEA, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີສໍາລັບນັກຮຽນເດັກນ້ອຍ ຫືຼ 
ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີມີສິດຈົນກວ່າເຂົາຮຽນຈົບ ດ້ວຍໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ ຫືຼ 
ກາຍອາຍຸຕາມທ່ີເກນລະບຸໄວ້ສໍາລັບການສຶກສາສາທາລະນະທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ບ່ໍເສຍຄ່າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ 
ເຊ່ິງແມ່ນອາຍຸ 21 ປີໃນແທັກຊັດ ຫືຼ ມີອາຍຸ 21 ປີໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ. ນັກສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ທ່ີມີອາຍຸ 21 ປີໃນວັນທີ 1 
ກັນຍາຂອງສົກປີຮຽນແມ່ນມີສິດສໍາລັບການບໍລິການຈົນເຖິງຈົບປີການສຶກສານ້ັນ ຫືຼ 
ຈົນຈົບການສຶກສາໂດຍຮັບໄດ້ຮັບລາງວັນໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານຫັຼກສູດ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດດ້ານໜ່ວຍກິດທ່ີມີໃຫ້ສໍາລັບນັກຮຽນໃນການສຶກສາທ່ົວໄປ, ແລ້ວແຕ່ວ່າສ່ິງໃດຈະມາກ່ອນ. 
 
ເມ່ືອສິດຂອງນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ຫືຼ 
ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶກສາພິເສດຖືກໂຈະຍ້ອນການຈົບການສຶກສາ 
ດ້ວຍໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ ຫືຼ ຍ້ອນເກີນເກນອາຍຸສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ການສຶກສາພິເສດ, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີໜັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ່ານກ່ອນໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ຜົນສະຫຸຼບການຮຽນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ ແລະ 
ການປະຕິບັດແກ່ນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ 
ເຊ່ິງຈະລວມເຖິງຂ້ໍແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຊ່ວຍນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ 
ຜູ້ໃຫຍ່ເພ່ືອບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍຫັຼງມັດທະຍົມຂອງນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. 
 
ນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ຫືຼ ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຈົບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປົກກະຕິ 
ໂດຍການຜ່ານມາດຕະຖານຫັຼກສູດດຽວກັນ ແລະ 
ກໍານົດໜ່ວຍກິດທ່ີມີໃຫ້ຕ່ໍນັກຮຽນໃນການສຶກສາທ່ົວໄປພາຍໃຕ້ໜ່ຶງໃນໂປຣແກຣມການຈົບການສຶກສາ (ເຊ່ັນ: 
ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມພ້ືນຖານ, ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມທ່ີແນະນໍາ, 
ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມທ່ີມີຜົນງານທ່ີແຕກຕ່າງ ຫືຼ ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມຂ້ັນຕ່ໍາ) 
ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການຜ່ານການປະເມີນຂອງລັດທ່ີກໍານົດໄວ້. 
 
ນັກຮຽນທ່ີກໍາລັງຈົບການສຶກສາທຸກຄົນທ່ີມີສິດສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແຕ່ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງນັກສຶກສາຖືກຍົກເລີກ ຍ້ອນການໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດມັດທະຍົມປາຍແບບປົກກະຕິ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນສະຫຸຼບ ຜົນງານການຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດ. 
ບົດສະຫຸຼບນ້ີຄວນພິຈາລະນາຕາມສົມຄວນຈາກມຸມມອງຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ 
ໜັງສືແນະນໍາຈາກໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບວິທີຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການປະຊຸມເປ້ົາໝາຍ 
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ສໍາລັບນັກຮຽນບາງຄົນ, ຜົນສະຫຸຼບຕ້ອງລວມມີການປະເມີນຂອງນັກຮຽນ. 
 



 

ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 23 
ກຸມພາ 2021 

ນັກຮຽນທ່ີເປັນເດັກນ້ອຍ ຫືຼ ຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຈົບການສຶກສາ ແຕ່ບ່ໍມີໃບປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມປາຍແບບປົກກະຕິ 
ແລະ ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 22 ປີ ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາສາທາລະນະທ່ີບ່ໍເສຍຄ່າ ແລະ ເໝາະສົມພາຍໃຕ້ IDEA. 

ພາຍໃຕ້ສະຖານະການບາງຢ່າງ ເດັກນ້ອຍອາດກັບໄປໂຮງຮຽນ ແລະ 
ຮັບບໍລິການຕະຫຼອດໝົດສົກປີຮຽນໃນປີທ່ີເຂົາເຂົາສູ່ອາຍຸ 22 ປີ. 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການກັບມາຮຽນຫັຼງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງພິຈາະນາບໍລິການການສຶກສາທ່ີຈໍາເປັນ. 
 

ການລົງວິໄນ 
 
ມີກົດພິເສດທ່ີນໍາໃຊ້ກັບການລົງວິໄນຕ່ໍເດັກທ່ີມີຄວາມພິການຫຼາຍກວ່າລົງວິໄນຕ່ໍເດັກທ່ີບ່ໍມີຄວາມສາມາດ. 
ໂດຍທ່ົວໄປ, 
ເດັກທ່ີມີຄວາມພິການບ່ໍສາມາດລົບອອກຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາຕິດຕ່ໍກັນເປັນເວລາຫຼາຍກ
ວ່າ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນ ຖ້າການປະພຶດຜິດນ້ັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງເຂົາ. ນອກຈາກນ້ີແລ້ວ, 
ສະຖານະການທາງວິໄນເກີດຂ້ຶນກັບນັກຮຽນທ່ີມີຄວາມພິການກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກໍານົດການປະຊຸມຄະນະກໍາມະກາ
ນ ARD. 
 

ການຍ້າຍອອກໄລຍະສ້ັນ 
 
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງໂຮງຮຽນອາດຈະຍ້າຍລູກຂອງທ່ານອອກຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາ 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານ ລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນ. 
ການຍ້າຍອອກນ້ີອາດຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາທາງເລືອກຊ່ົວຄາວ ທ່ີເໝາະສົມ (IAES), 
ສະພາບແວດລ້ອມອ່ືນ ຫືຼ ການລົງວິໄນຕິດຕ່ໍກັນບ່ໍເກີນ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນເທ່ົາທ່ີມາດຕະການ 
ທາງວິໄນນໍາໃຊ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍມີຄວາມພິການ ແລະ ສໍາລັບການຍ້າຍອອກເພ່ີມຕ່ືມທ່ີບ່ໍເກີນ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນ 
ຕິດຕ່ໍກັນໃນສົກປີຮຽນດຽວກັນນ້ັນ, ເພ່ືອແຍກເຫດການການປະພຶດຜິດຕາບໃດທ່ີການຍ້າຍບ່ໍໄດ້ຖືເປັນການ 
ປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. ສ່ິງນ້ີມັກເອ້ີນວ່າ ກົດ 10 ມື◌້. 
 
ການລົງໂທດທາງວິໄນເປັນເວລາ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ ຫືຼ 
ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະເອ້ີນປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ນອກຈາກການໄລ່ອອກຈະປະກອບເປັນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. 
ເຂດການສຶກສາບ່ໍສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ ຫືຼ ເດັກນ້ອຍທ່ີບ່ໍໄດ້ພິການ 
ແຕ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກການຈັດວາງໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເປັນ 10 ມ້ືຮຽນ ຫືຼ ຕ່ໍາກວ່ານ້ັນໃນສົກປີນ້ັນ. 
ໂຮງຮຽນພຽງແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່ານໃນຊ່ວງການຍ້າຍໄລຍະສ້ັນ 
ຖ້າມັນໃຫ້ການບໍລິການແກ່ເດັກທ່ີບ່ໍມີຄວາມພິການ ເຊ່ິງຖືກຍ້າຍອອກຄ້າຍໆກັນ. 
 

ຍອດລວມການຍ້າຍອອກທັງໝົດ 10 ມ້ື ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ 
 
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງໂຮງຮຽນສາມາດສ່ັງໃຫ້ມີການຍ້າຍໄລຍະສ້ັນເພ່ີມຕ່ືມໃນສົກຮຽນປີດຽວກັນ ເພ່ືອແຍກເຫດກາ 
ນການປະພຶດຜິດ, ເຊ່ິງການຍ້າຍເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍໄດ້ຖືເປັນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. ຫັຼງຈາກທ່ີລູກຂອງທ່ານ 
ຖືກຍ້າຍອອກເປັນເວລາ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນໃນສົກຮຽນປີດຽວກັນ, ຖ້າການຍ້າຍບ່ໍແມ່ນສໍາລັບ 10 
ມ້ືເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ ແລະ ບ່ໍແມ່ນການປ່ຽນການຈັດວາງ, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການບໍລິການເພ່ືອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານສືບຕ່ໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫັຼກສູດການສຶກສາທ່ົວໄປ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນອີກສະພາບແວດລ້ອມໜ່ຶງ ແລະ ເພ່ືອພັດທະນາສູ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ້ໃນ IEP ຂອງລູກທ່ານ. 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບອາຈານຂອງນັກຮຽນຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງຄົນ 



 

ໜ້າ 24 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ເພ່ືອຕັດສິນໃຈວ່າການບໍລິການໃດເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ. ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ IDEA ກໍານົດໄວ້ໃນ 34 CFR §300.530(d)(5) 

ຄະນະກໍາມະການ ARD ກໍານົດການບໍລິການທ່ີເໝາະສົມຖ້າການໄລ່ອອກແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. 

 

 

 

 
ການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ 

 
ການຍ້າຍເດັກທ່ີມີຄວາມພິການຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາຄືການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ 
ຖ້າການຍ້າຍແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ ຫືຼ ເດັກມີການຍ້າຍເປັນຊຸດທ່ີຖຶວ່າເປັນຮຸບແບບ. 
ຮູບແບບຂອງການຍ້າຍເກີດຂ້ຶນເມ່ືອ: 
 
• ລວມການຍ້າຍທັງໝ້ົດເຫ່ົຼານ້ີຫຼາຍກວ່າ 10 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນໃນສົກປີຮຽນ; 
• ການປະພຶດຂອງເດັກມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບການປະພຶດຂອງເດັກໃນເຫດການໃນອະດີດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີວ່າສ່ົງ

ຜົນເຖິງການຍ້າຍເປັນຊຸດ; ແລະ 
• ປັດໄຈອ່ືນເຊ່ັນຄວາມຍາວຂອງການຍ້າຍ, ຈໍານວນເວລາທັງໝົດທ່ີເດັກນ້ອຍຖືກຍ້າຍ ແລະ 

ຄວາມໃກ້ຄຽງຂອງການຍ້າຍຕ່ໍແຕ່ລະອັນ. 

ທາງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາອີງຕາມພ້ືນຖານຂອງແຕ່ລະກໍລະນີວ່າ 
ຮູບແບບຂອງຈໍານວນການຍ້າຍເພ່ືອປ່ຽນແປງການຈັດວາງ. 
ທ່ານອາດຈະທ້າທາຍການຕັດສິນຂອງໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບວ່າ 
ແບບແຜນການໄລ່ອອກເກີດຂ້ຶນຜ່ານຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ການພິຈາລະນາຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຫືຼບ່ໍ. 
 
ຖ້າທາງໂຮງຮຽນສະເໜີການຍ້າຍທ່ີຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ, 
ເຈ້ົາໜ້າທ່ີໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງທ່ານກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນນ້ັນ ແລະ ໃຫ້ສໍາເນົາ 
ແຈ້ງການຂອງການປ້ອງກັນການປະຕິບັດງານ ແກ່ທ່ານ. ສ່ິງນ້ີຕ້ອງສໍາເລັດໃນມ້ືທ່ີ 
ມີການຕັດສິນເພ່ືອປ່ຽນແປງການຈັດວາງຂອງເດັກ. ນອກຈາກນ້ີ, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງເອ້ີນປະຂຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ເພ່ືອດໍາເນີນການສ່ິງທ່ີເອ້ີນວ່າ 
ການພິຈາລະນາອາການສະແດງ. ການປະຊຸມເພ່ືອພິຈາລະນາອາການສະແດງຕ້ອງເກີດຂ້ຶນພາຍໃນເວລາ 10 
ມ້ືຮຽນ ຫັຼງຈາກວັນທີທ່ີເກີດມີການຕັດສິນໃຈໃຫ້ປ່ຽນແປງການຈັດວາງຂອງເດັກນ້ອຍ. 

ການພິຈາລະການສະແດງ 

ເມ່ືອດໍາເນີນ ການພິຈາລະນາການສະແດງ, ຄະນະກໍາມະການ ARD 
ຕ້ອງທົບທວນຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນໄຟລ໌ຂອງ ລູກທ່ານ ລວມເຖິງ IEP, ຂ້ໍສັງເກດຂອງຄູ ແລະ 
ຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃດໆທ່ີມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານເພ່ືອພິຈາລະນາ: 
• ຖ້າ ຄວາມປະພຶດ ໃນ ຄໍາຖາມເກີດຈາກ ຫືຼ ມີຄວາມສໍາພັນໂດຍກົງ ແລະ 

ສໍາຄັນຕ່ໍຄວາມພິການຂອງລູກທ່ານ; ຫືຼ 
• ຖ້າຄວາມປະພຶດ ໃນ ຄໍາຖາມເປັນຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງໂຮງຮຽນເພ່ືອດໍາເນີນ IEP. 

 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າເງ່ືອນໄຂຂ້ໍໃດຂ້ໍໜ່ຶງເປັນໄປຕາມນ້ັນ 
ແລ້ວການປະພຶດຄືການສະແດງອອກຂອງ ຄວາມພິການຂອງເດັກ. ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD 
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ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ ໜ້າ 25 
ກຸມພາ 2021 

ພິຈາລະນາວ່າເງ່ືອນໄຂຂ້ໍໃດຂ້ໍໜ່ຶງບ່ໍເປັນໄປຕາມນ້ັນ ແລ້ວການ 
ປະພຶດກໍບ່ໍແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ. 

ເມ່ືອການປະພຶດແມ່ນການສະແດງອອກ 

ຖ້າການປະພຶດແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງລູກທ່ານ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງ: 
 
• ດໍາເນີນການປະເມີນພຶດຕິກໍາການປະຕິບັດ (FBA), ຍົກເວ້ັນທາງໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີນການ FBA ກ່ອນ 

ການປະພຶດທ່ີສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງການຈັດວາງເກີດຂ້ຶນ ແລະ ນໍາ BIP ໄປໃຊ້; ຫືຼ 
• ຖ້າມີ BIP ຢູແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບ BIP ແລະ ປັບປ່ຽນມັນຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພ່ືອຈັດການພຶດຕິກໍາ. 

 
ນອກຈາກນ້ັນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງສ່ົງລູກຂອງທ່ານກັບຄືນຈາກບ່ອນທ່ີລູກຂອງທ່ານຖືກຍ້າຍອອກ 

ຍົກເວ້ັນ: 
 
• ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຫັນດີທ່ີຈະປ່ຽນແປງການຈັດວາງເພ່ືອເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການແກ້ໄຂ BIP 

ລູກຂອງທ່ານ; ຫືຼ 
• ການທ່ີລູກຂອງທ່ານ ລະເມີດ 

ຕ່ໍຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ຶງໃນສະຖານະການພິເສດທ່ີອະທິບາຍດ້ານລຸ່ມ. 
 
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ສະຫຸຼບວ່າ 
ພຶກຕິກໍາຂອງລູກທ່ານເກີດຈາກຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງໂຮງຮຽນຕ່ໍການປະຕິບັດຕາມ IEP, 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການທັນທີເພ່ືອແກ້ໄຂຂ້ໍບົກຜ່ອງ. 

ເມ່ືອການປະພຶດບ່ໍແມ່ນການສະແດງອອກ 

ຖ້າການປະພຶດບ່ໍແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງລູກທ່ານ, 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນສາມາດລົງວິໄນກັບລູກຂອງ ທ່ານດ້ວຍວິທີດຽວກັນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອ່ືນ, 
ຍົກເວ້ັນການບໍລິການ ການສຶກສາທ່ີເໝາະສົມຕ້ອງດໍາເນີນຕ່ໍໄປ. ຄະນະກໍາມະການ ARD ຂອງເດັກຈະພິຈາລະນາ 
IAES ເຊ່ິງເດັກຈະໄດ້ຮັບ. 

ສະຖານະການພິເສດ 

ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະຍ້າຍລູກຂອງທ່ານໄປ IAES ເປັນເວລາສູງເຖິງ 45 ມ້ືເຂ້ົາຮຽນ ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງວ່າພຶດຕິກໍາ 
ດ່ັງກ່າວເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອງເຂົາໃນກໍລະນີທ່ີລູກຂອງທ່ານ: 
 
• ພົກພາ ຫືຼ ຄອບຄອງອາວຸດທ່ີໂຮງຮຽນ, ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ໃນຊ່ົວໂມງຮຽນ; 
• ເຈດຕະນາຄອບຄອງ ຫືຼນໍາໃຊ້ສ່ິງເສບຕິດທ່ີຜິດກົດໝາຍ ຫືຼ ຂາຍ ຫືຼ 

ຊັກຊວນໃຫ້ຂາຍສານຄວບຄຸມໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໂຮງຮຽນ, ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ໃນຊ່ົວໂມງຮຽນ; ຫືຼ 
• ເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດທາງຮ່າງກາຍໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໂຮງຮຽນ, ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫືຼ 

ໃນຊ່ົວໂມງຮຽນ. 

ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະພິຈາລະນາ IAES ເຊ່ິງເດັກຈະໄດ້ຮັບ. 

ການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີຍັງຖືວ່າບ່ໍຜ່ານເກນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຜ່ານເກນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ແຕ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນການປະພຶດທ່ີລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນ, 



 

ໜ້າ 26 ຄູ່ມືຂອງພ່ໍແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົາຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ 
 ກຸມພາ 2021 

ລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມຂ້ັນຕອນໃນ IDEA 
ຖ້າໂຮງຮຽນຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານເປັນເດັກທ່ີມີຄວາມພິການກ່ອນທ່ີພຶດຕິກໍາຈະເກີດຂ້ຶນ. ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມກ່ຽວກັບ 
ຫົວຂ້ໍນ້ີສາມາດຫາໄດ້ໃນ Notice of Procedural Safeguards. 

ການເລ່ັງຂະບວນການພິຈາລະນາຄະດີ 
 
ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດ້ວຍກັບການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຈັດວາງໃນ IAES ຫືຼ ການພິຈາລະນາການສະແດງອອກ, 
ທ່ານສາມາດ ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາແບບເລ່ັງດ່ວນ. 
ທາງໂຮງຮຽນກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງຂະບວນການພິຈາລະນາຄະດີແບບ ເລ່ັງດ່ວນ 
ຖ້າທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງການທ່ີຈະທ້າທາຍຂອງການທ່ີລູກຂອງທ່ານຈະກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຫັຼງຈາກຄະນະ ກໍາມະການ 
ARD ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າການປະພຶດຂອງເຂົາເປັນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການ. 
 

ການແກ້ບັນຫາການໂຕ້ຖຽງ 
 
ບາງຄ້ັງ, ຂ້ໍຜິດພາດກໍເກີດຂ້ຶນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸ, ການປະເມີນ, ການຈັດວາງການສຶກສາ ຫືຼ ບົດບັນຍັດຂອງ 
FAPE ຕ່ໍ ລູກຂອງທ່ານທ່ີມີຄວາມພິການ. ຖ້າມີຂ້ໍຂັດແຍ່ງເກີດຂ້ຶນ, 
ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນຢ່າງສູງໃຫ້ເຮັດວຽກກັບ 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງທ່ີເກີດຂ້ຶນ. 
ທ່ານສາມາດຖາມໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບເງ່ືອນໄຂການແກ້ ບັນຫາການໂຕ້ຖຽງທ່ີສະເໜີໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ. TEA 
ມີສ່ີຕົວເລືອກສໍາລັບການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງການສຶກສາພິເສດ: ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ IEP ຂອງລັດ, 
ບໍລິການ ການໄກ່ເກ່ຍ, ຂະບວນການແກ້ໄຂການຕ່ໍວ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ໂປຣແກຣມຂະບວນການພິຈາລະນາ. 
 
ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຕົວເລືອກການແກ້ໄຂການໂຕ້ຖຽງສາມາດຫາໄດ້ໃນ Notice of Procedural Safeguards. 
ຂ້ໍມູນເພ່ີມຕ່ືມສາມາດຫາໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ້ຂອງ TEA ແລະ URL ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_Resolu
tion/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/.  

ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ີມຕ່ືມ 

ສໍາລັບລາຍການຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຫຍ້ໍາທັງໝົດແມ່ນສາມາດຫາໃນເອກະສານນ້ີ, ເບ່ິງທ່ີ 
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en. 
ສໍາເນົາຂອງເອກະສານສະບັບນ້ີແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 15 ພາສາ ເທິງເວັບໄຊ້ SPEDTex 
https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-process/. 
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍສໍາເນົາຈາກທ່ີປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ ພະແນກການສຶກສາພິເສດຂອງໂຮງຮຽນ. 

http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FW-LandingPage.aspx
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_Resolution/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en
https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-process/

	ບົດນໍາ
	ຄູ່ມືຂອງພໍ່ແມ່ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ
	ການແຊກແຊງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
	ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນໄວຮຽນ
	ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການແຊກແຊງ
	ການສົ່ງຕໍ່ເພື່ອປະເມີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ
	ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ
	ການຍິນຍອມໂດຍພໍ່ແມ່
	ຂະບວນການປະເມີນຜົນ
	ການປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮັບເຂົ້າຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ໄລ່ອອກ
	ການມີສິດໄດ້ຮັບ
	ການສະໜອງການບໍລິການໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ
	ລະດັບຄວາມສຳເລັດຂອງການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານຕາມໜ້າວຽກ
	ເປົ້າໝາຍປະຈຳປີ
	IEP ຕ້ອງປະກອບມີເປົ້າໝາຍປະຈຳປີທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ ເຊິ່ງລວມເຖິງເປົ້າໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທີ່ ໂດຍຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການ ເພື່ອວ່າລາວຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາໃນຫຼັກສູດ ທົ່ວໄປ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງສື່ເ...
	ການສຶກສາພິເສດ, ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເສີມ
	ການປະເມີນຂອງລັດ
	ການເຊື່ອມຕໍ່
	ນັກຮຽນຜູ້ໃຫຍ່
	ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການໂອຕິສຕິກ
	ເດັກນ້ອຍທີ່ຫູໜວກ ຫຼື ມີຄວາມລໍາບາກຕໍ່ການໄດ້ຍິນ
	ເດັກນ້ອຍທີ່ຕາບອດ ຫຼື ພິການທາງສາຍຕາ
	ແຜນການແຊກແຊງພຶດຕິກໍາ (BIP)
	ບໍລິການປີການສຶກສາເພີ່ມຕື່ມ
	ການຈັດວາງ
	ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD
	ສໍາເນົາຂອງ IEP
	ການທົບທວນ IEP
	ການປະເມີນຄືນໃໝ່
	ການປະເມີນການສຶກສາອິດສະຫຼະ (IEE)
	ການຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມສໍາລັບການບໍລິການ
	ການຈົບການສຶກສາ
	ການລົງວິໄນ
	ເມື່ອການປະພຶດແມ່ນການສະແດງອອກ
	ເມື່ອການປະພຶດບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກ
	ການເລັ່ງຂະບວນການພິຈາລະນາຄະດີ
	ການແກ້ບັນຫາການໂຕ້ຖຽງ
	ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ

