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ລິຂະສິດ 2022. ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ(TEA). ສະຫງວນລິຂະສິດ..

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸຕິທາ
ສິດທິຂອງພ່ ແມ່ ຂອງເດັກພິການ
ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການສຶກສາສາລັບຄົນພິການ
(IDEA),
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບການດັດແກ້ ໃນປີ
2004,
່
ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ໂຮງຮຽນອອກໜັງສືແຈ້ ງເຖິງພແມ່ ຂອງເດັກພິກາ
ນໂດຍໃຫ້ ມີຄາອະທິບາຍທີ່ຄົບຖ້ ວນກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິ
ຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາທ່ີ ມີໃຫ້ ພາຍໃຕ້
IDEA
ແລະ
ລະບຽບການປະຕິບັດຂອງມັນ.
ເອກະສານສະບັບນ້ີ
ທ່ີ ສ້ າງຂ້ຶ ນໂດຍ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊັສ໌
(TEA)
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງແຈ້ ງການສະບັບນີ້
ແລະ
ຊ່ ວຍພ່ ແມ່ ຂອງເດັກພິ
ການໃຫ້ ເຂົ້າໃຈສິດທິຂອງພວກເຂົາພາຍໃຕ້ IDEA.

ການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາຢ່ ໃນການສຶ
ກສາພິເສດ
ພາຍໃຕ້ IDEA, ຄາວ່ າ ພ່ ແມ່ ໝາຍເຖິງພ່ ແມ່ ຜ້ ໃຫ້ ກາເນີດ,
ພ່ ແມ່ ບຸ ນທາ, ພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາຜ້ ທີ່ຖືກຕ້ ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລັດ,
ຜ້ ປົກຄອງ, ບຸ ກຄົນທ່ີ ເຮັດໜ້ າທ່ີ ແທນພ່ ແມ່ ຜ້ ໃຫ້ ກາເນີດ ຫື
ພ່ ແມ່ ບຸ ນທາເຊ່ິ ງລວມມີ
ພ່ ເຖ້ົ າແມ່ ເຖ້ົ າ,
ພ່ ແມ່ ລ້ ຽງ
ຫື
່
່
ຍາດພີນ້ ອງທີເດັກອາໄສຢ່ ນາ,
ບຸ ກຄົນທ່ີ ຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ
ຕ່ ສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກ ຫື ພ່ ແມ່ ຕົວແທນ. ຄາວ່ າ ພາສາຕົ້ນ

ຕ

ເມື່ອນາໃຊ້ ກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຊານານດ້ ານພາສາອັງກິດທີ່ຈາກັດ
ໝາຍເຖິງ ພາສາທ່ີ ນາໃຊ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍບຸ ກ ຄົນນ້ັ ນ
ແລະ ເມື່ອໃຊ້ ກັບຄົນຫໜວກ ຫື ມີບັນຫາການໄດ້ ຍິນ, ພາສາຕົ້ນ
ຕ
ແມ່ ນຮບແບບການສື່ສານທີ່ຄົນດັ່ງກ່ າວ
ໄດ້ ນາໃຊ້ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໂຮງຮຽນຈາເປັນຕ້ ອງສ່ົ ງ ແຈ້ງການກ່ ຽວກັບ ການປົກປ້ ອງສິດ ທິ
ຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ ໃຫ້ ທ່ານພຽງໜຶ່ງຄັ້ງຕ່ ໜຶ່ງສົກຮຽນ,
ເວ້ັ ນແຕ່ ວ່າໂຮງຮຽນ ຕ້ ອງສ່ົ ງສາເນົາອີກສະບັບຂອງ ເອກະ
ສານນັ້ນໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ:
ເມື່ອສົ່ງຕ່ ເບື້ອງຕົ້ນ
ຫື
ຄາຮ້ ອງຂອງທ່ ານສາລັບການປະເມີນຜົນ;
ເມື່ອໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກການສຶກສາພິເສດທີ່ຍື່ນຕ່
TEA;
່
ເມືອໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກຂະບວນການໄຕ່ ສວນຕາມກົດໝາຍຄ້ັ ງ
ທາອິດໃນສົກຮຽນ;
ເມື່ອທາການຕັດ
ສິນເພື່ອດາເນີນມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຖືເປັນການປ່ ຽນແປງກາ
ນຈັດເຂ້ົ າ; ຫື ເມ່ື ອທ່ ານຮ້ ອງຂ.

ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນທາການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບໂຄງການດ້ ານການສຶກສາ
ຂອງລກທ່ ານ
ໂດຍຜ່ ານ
ຄະນະກາມະການຮັບເຂົ້າຮຽນ,
ການທົບທວນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ (ARD). ຄະນະກາມະການ ARD
ຕັດສິນວ່ າ
ລກຂອງທ່ ານຜ່ ານຄຸ ນ
ສົມບັດສາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງບ່ .
ຄະນະ ກາມະການ ARD ພັດທະນາ, ທົບທວນ ແລະ
ທວນຄືນໂຄງການດ້ ານການສຶກສາສ່ ວນບຸ ກຄົນ
(IEP)
ຂອງລກທ່ ານ
ແລະ
ຕັດສິນການຈັດເຂົ້າ
ສ່ ດ້ານການສຶກສາຂອງລກທ່ ານ.
ຂ້ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບບົດບາດຂອງ ຄະນະກາມະ ການ ARD
ແລະ
IDEA
ແມ່ ນມີໄວ້ ໃຫ້ ຈາກໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານໃນເອກະສານທີ່ຄ່ ກັນ
ຄາແນະນາສາລັບພ່ ແມ່
ກ່ ຽວກັບຂະບວນການຮັບເຂົ້າຮຽນ,
ການທົບທວນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ (Link: fw.escapps.net).

ພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາເຮັດໜ້າທ່ ເປັນພ່ ແມ່
ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ
IDEA,
ພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາສາມາດເຮັດ
ໜ້ າທີ່ເປັນພ່ ແມ່ ໄດ້
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າກົດໝາຍ
ຫື
້
ກົດໝາຍຂອງລັດຫ້ າມ ຫື ເວັນເສຍແຕ່ ພັນທະສັນຍາກັບລັດ
ຫື
ໜ່ ວຍງານທ້ ອງຖ່ິ ນຫ້ າມພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາບ່ ໃຫ້ ເຮັດໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່
ແມ່ . ທີ່ລັດ Texas, ຖ້ າທ່ ານແມ່ ນພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາຂອງເດັກພິການ,
ທ່ ານສາມາດເຮັດໜ້ າທີ່ເປັນພ່ ແມ່ ໄດ້
ຖ້ າທ່ ານເຫັນດີທ່ີ ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການສຶ
ກສາພິເສດ
ແລະ
່
ຖ້ າທ່ ານສາເລັດໂຄງການການຝຶກອົບຮົມທີຈາເປັນກ່ ອນກອງ
ປະຊຸມຂອງຄະນະກາມະການ ARD ຄັ້ງຖັດໄປຂອງລກ ທ່ ານ,
ແຕ່ ບ່ ໃຫ້ ກາຍ
90
ວັນຫລັງຈາກທ່ີ ທ່ ານເລ່ີ ມເຮັດ
ໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່ ແມ່
ເພື່ອຈຸ ດປະສົງຂອງການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ
ສາລັບເດັກ.
ທັນທີທ່ີ ທ່ ານສາເລັດໂຄງການການຝຶກອົບຮົມທ່ີ ອະນຸ ມັດ,
ທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງຝຶກອົບຮົມຄືນເພ່ື ອເຮັດໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່ ແມ່ ໃ
ຫ້ ແກ່ ເດັກຄົນເດີມ
ຫື
ເປັນພ່ ແມ່
ຫື
ພ່ ແມ່
່
ຕົວແທນໃຫ້ ແກ່ ເດັກຄົນອືນອີກ.

ຖ້ າໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈບ່ ແຕ່ ງຕັ້ງທ່ ານເປັນພ່ ແມ່ ເພື່ອຈຸ ດປະສົງ
ຂອງການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງມີແຈ້ ງການ
ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ແກ່ ທ່ານພາຍໃນເຈັດວັນຕາມປະຕິ
ທິນຫລັງຈາກວັນທີທ່ີ ໄດ້ ທາການຕັດສິນໃຈ.
ແຈ້ ງການນັ້ນ
ຕ້ ອງອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງໜ່ ວຍງານ
ດ້ ານການສຶກສາປະຈາທ້ ອງຖ່ິ ນ (LEA) ສາລັບການ ຕັດສິນໃຈ
ແລະ
ຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານຊາບວ່ າທ່ ານສາ
ມາດຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດເຖິງ TEA ໄດ້ .

ພ່ ແມ່ ຕົວແທນ
ຖ້ າວ່ າ,
ຫັ ງຈາກທ່ີ ຜ່ ານຄວາມພະຍາຍາມພສົມຄວນ,
ໂຮງ
່
ຮຽນບສາມາດຊອກຫາພ່ ແມ່ ຂອງເດັກໄດ້ ,
ພ່ ແມ່ ອຸ ປະຖາບ່ ເຕັມໃຈ
ຫື
່ບສາມາດມາເຮັດໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່ ແມໄດ້ ,
ເດັກບ່ ໄດ້ ອາໄສໃນເຮືອນພັກອຸ ປະຖາ
ຫື
ເດັກເປັນເດັກໃນການຄຸ ້ ມຄອງຂອງສານ,
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງແຕ່ ງຕ້ັ ງພ່ ແມ່ ຕົວແທນ
ເພ່ື ອທາໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່ ແມ່ ຂອງເດັກ,
ເວ້ັ ນແຕ່ ວ່າ
ເດັກເປັນເດັກໃນການຄຸ ້ ມຄອງຂອງສານ
ແລະ
້
່
ສານໄດ້ ແຕ່ ງຕັງພແມ່ ຕົວແທນແລ້ ວ.
ໂຮງຮຽນຍັງຈະຕ້ ອງແຕ່ ງຕ້ັ ງພ່ ແມ່ ຕົວແທນສາລັບເດັກໄວໜຸ ່ ມ
ໂຕຄົນດຽວບ່ ມີເຮືອນຢ່ ,
ດັ່ງທີ່ນິຍາມໄວ້ ໃນ
ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການຊ່ ວຍເຫື ອຄົນບ່ ມີເຮືອນ McKinney-Vento.
ທັນທີທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ຫັ ງຈາກແຕ່ ງຕ້ັ ງພ່ ແມ່ ຕົວແທນ
ສາລັບເດັກຜ້ ທີ່ບ່ ມີເຮືອນຢ່ ຫື ໃນການເບິ່ງແຍງແບບທົດແທນ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງສະໜອງໜັງສືແຈ້ ງການໄປຫາຜ້ ກະທາການຕັດສິ
ນໃຈ
ດ້ ານການສຶກສາ
ແລະ
ຜ້ ເຮັດວຽກສັງຄົມສົງເຄາະຂອງເດັກ. ສາ ລັບຂ້ ມນເພີ່ມເຕີມ,
ເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ Children and Youth Experiencing Homelessness (Link: bit.ly/39v6KzG).
ເພື່ອໃຫ້ ມີສິດເຮັດໜ້ າທີ່ເປັນພ່ ແມ່ ຕົວແທນ,
ທ່ ານ
ຕ້ ອງບ່ ແມ່ ນພະນັກງານຂອງ
TEA,
ຂອງໂຮງຮຽນ
ຫື
່
ຂອງໜ່ ວຍງານໃດໆທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສຶກສາ
ຫື
ການເບິ່ງແຍງເດັກ ແລະ ທ່ ານຈະຕ້ ອງ ບ່ ມີຜົນປະໂຫຍດໃດໆ
ທ່ີ ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ.
ບຸ ກຄົນທ່ີ ຖືກແຕ່ ງຕ້ັ ງເປັນພ່ ແມ່ ຕົວແທນ ຈະຕ້ ອງມີຄວາມຮ້
ແລະ
ທັກສະທີ່ພຽງພ,
ມີຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຮັບໃຊ້ ,
ຕັດສິນຢ່ າງອິດສະລະ
ໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ ແກ່ ເດັກ,
ຮັບປະກັນວ່ າສິດທິຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກບ່ ຖືກລະເມີດ,
ຢ້ ຽມຢາມເດັກ
ແລະ
ໂຮງຮຽນ,
ທົບທວນບັນທຶກການຮຽນຂອງເດັກ,
ຂຄາ

ປຶກສາຈາກບຸຸ ກຄົນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສຶກສາຂອງເດັກ,
ເຂົ້າຮ່ ວມ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກາ ມະການ ARD ແລະ
ສາເລັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມ.
ບຸ ກຄົນທ່ີ ຖືກແຕ່່ ງຕ້ັ ງໂດຍໂຮງຮຽນເພ່ື ອເປັນພ່ ແມ່ ຕົວແທນຈ
ະ
ຕ້ ອງສາເລັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມກ່ ອນກອງປະຊຸມຄ້ັ ງຖັດໄປຂ
ອງຄະນະກາມະການ ARD ທີ່ຂຶ້ນແຜນໄວ້ ແລ້ ວ ຂອງລກທ່ ານ
ແຕ່ ບ່ ໃຫ້ ກາຍ
90
ວັນຫລັງຈາກວັນທີ
່ທີໄດ້ ຮັບການແຕ່ ງຕ້ັ ງເບື້ອງຕົ້ນ
ໃຫ້ ເປັນພ່ ແມ່ ຕົວແທນ.
່
ທັນທີທີທ່ ານສາເລັດໂຄງ
ການການຝຶກອົບຮົມທ່ີ ອະນຸ ມັດ,
ທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງຝຶກອົບ ຮົມຄືນ ເພ່ື ອເຮັດໜ້ າທ່ີ ເປັນພ່ ແມ່
ໃຫ້ ແກ່ ເດັກຄົນເດີມ ຫື ເປັນພ່ ແມ່ ຫື ພ່ ແມ່ ຕົວແທນໃຫ້
ແກ່ ເດັກຄົນອ່ື ນອີກ.
ສາລັບຂ້ ການົດເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບພ່ ແມ່ ຕົວແທນ, ກະລຸ ນາເບ່ິ ງ 19
TAC §89.1047 (Link: bit.ly/39B7jIa).

ການຄ້ົ ນຫາເດັກ
ເດັກພິການທຸ ກຄົນທ່ີ ອາໄສຢ່ ໃນລັດ,
ຜ້ ທີ່ຈາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
່
່
້
ບລິການທີກ່ ຽວຂ້ ອງ, ລວມທັງ ເດັກພິການທີເຂົາ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ,
ຈະຕ້ ອງຖືກລະບຸ ຕົວຕົນ, ລະບຸ ທ່ີ ຢ່ ແລະ ຖືກປະເມີນຜົນ. ຂະ
ບວນການນ້ີ ເອ້ີ ນວ່ າ ການຄົ້ນຫາເດັກ.
ໃນຖານະທ່ີ ເປັນສ່ວນໜ່ຶ ງຂອງການເຄ່ື ອນໄຫວຄ້ົ ນຫາເດັກ,
LEA
່
່
ຈະຕ້ ອງຕີພິມ ຫື ປະກາດແຈ້ ງການໃນໜັງສືພິມ ຫື ສືອືນໆ ຫື
ທັງສອງ
ເປັນຈານວນຫາຍສະບັບທີ່ພຽງພ
່
່
່
ເພືອແຈ້ ງພແມ່ ໃຫ້ ຮ້ ເຖິງການເຄືອນໄຫວທ່ີ ຈະລະບຸ ທ່ີ ຢ່ ,
ລະບຸ ຕົວຕົນ
ແລະ
່
ປະເມີນຜົນເດັກທີຈາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ.
ສາລັບຄາອະທິບາຍທ່ີ ລະອຽດກວ່ າກ່ ຽວກັບຄວາມຕ້ ອງ
ການຊອກຫາເດັກ, ກະລຸ ນາເຂົ້າອ່ ານ The Legal Framework for the ChildCentered Special Education Process (Link: fw.escapps.net).

ໜ
ັ ງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້າ
ທ່ ານມີສິດທີ່ຈະໄດ້ ຮັບຂ້ ມນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ກ່ ຽວກັບການກະທາຂອງໂຮງຮຽນເລ່ື ອງຄວາມຈາເປັນຂອງກາ
ນສຶກສາພິເສດຂອງລກທ່ ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງສົ່ງໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າໃຫ້ ແກ່
ທ່ ານກ່ ອນທ່ີ ຈະສະເໜີການລິເລ່ີ ມ
ຫື
ປ່ ຽນແປງການລະບຸ ຕົວຕົນ, ການປະເມີນຜົນ ຫື ການຈັດເຂົ້າສ່

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ດ້ ານການສຶກສາຂອງລກທ່ ານ
ການສຶກສາພາກລັດທ່ີ ເໝາະສົມໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າ
ທ່ີ ມອບໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ.

ຫື
(FAPE)

ທ່ ານຍັງມີສິດໄດ້ ຮັບໜັງສືແຈ້ງການລ່ ວງໜ້ າກ່ ອນ
ໂຮງຮຽນປະຕິເສດທີ່ຈະລິເລີ່ມ ຫື ປ່ ຽນແປງການລະບຸ ຕົວຕົນ,
ການປະເມີນຜົນ ຫື ການຈັດເຂົ້າສ່ ດ້ານການສຶກສາຂອງລກທ່ ານ
ຫື
FAPE
ທີ່
ມອບໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງສະໜອງໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າໂດຍບ່ ຂຶ້ນກັບວ່
າທ່ ານເຫັນດີຫລືບ່ ກຕາມຕ່ ການປ່ ຽນແປງນ້ັ ນ ຫື ໄດ້ ຮ້ອງຂການ
ປ່ ຽນແປງ.
ໃນເທັກຊັດ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໃຫ້ ໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່ າງໜ້ ອຍຫ້ າວັນເຂົ້າໂຮງຮຽນກ່ ອນ
ທ່ີ ມັນຈະສະເໜີ
ຫື
ປະຕິເສດການກະທາດ່ັ ງກ່ າວ
ເວ້ັ ນ
ເສຍແຕ່ ວ່າທ່ ານເຫັນດີຕ່ ການົດເວລາທີ່ສັ້ນກວ່ າ.
ໃນໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າ,
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງໃຫ້ ມີ:
ລາຍລະອຽດຂອງການກະທາທີ່ໂຮງຮຽນສະເໜີ
ຫື
່
ປະຕິເສດທີຈະດາເນີນການ;
ຄາອະທິບາຍເຖິງເຫດ
່
ຜົນທີໂຮງຮຽນກາລັງສະເໜີ
ຫື ປະຕິເສດການກະທາ ນ້ັ ນ;
ລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນແຕ່
ລະຢ່ າງ,
ການປະເມີນ,
ບັນທຶກ
ຫື
ບົດລາຍງານທີ່
ໂຮງຮຽນໄດ້ ນາໃຊ້ ໃນການຕັດສິນທີ່ຈະສະເໜີ
ຫື
້
່
ປະຕິເສດການກະທານັນ;
ຄາຖະແຫງການທີວ່ າທ່ ານ
ໄດ້ ຮັບການປົກປ້ ອງພາຍໃຕ້ ການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນກາ
ນຍຸ ຕິທາຂອງ IDEA; ຄາອະທິບາຍເຖິງວິທີການເອົາສາເນົາຂອງ
ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ;
ຂ້ ມນຕິດຕ່ ສາລັບບຸ ກຄົນ
ຫື
ອົງກອນທີ່ສາມາດຊ່ ວຍທ່ ານໃຫ້ ເຂົ້າໃຈ
IDEA;
ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອ່ື ນໆ
ທ່ີ ຄະນະກາມະການ
ARD
ຂອງລກທ່ ານໄດ້ ພິຈາລະນາ
ແລະ
ເຫດຜົນວ່ າ
ຍ້ ອນຫຍັງທາງເລືອກເຫົ່ ານັ້ນຈຶ່ງຖືກປະຕິເສດ;
ແລະ
ລາຍລະອຽດຂອງເຫດຜົນອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ ໂຮງຮຽນສະເໜີ
ຫື
້
ປະຕິເສດການກະທານັນ.
ແຈ້ ງການນັ້ນຕ້ ອງຂຽນເປັນພາສາທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ ສາລັບຄົນ
ທົ່ວໄປ ແລະ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການແປພາສາ ໃຫ້ ເປັນພາສາຕົ້ນ
ຕຂອງທ່ ານ ຫື ເປັນຮບແບບອື່ນ ຂອງການສື່ສານ
ເວ້ັ ນແຕ່ ວ່າມັນເປັນໄປບ່ ໄດ້ ອ່ີ ຫລີທ່ີ ຈະເຮັດແບບນ້ັ ນ.
ຖ້ າພາສາຕົ້ນຕຂອງທ່ ານ ຫື ຮບແບບອື່ນຂອງການສື່ ສານ
ບ່ ແມ່ ນພາສາຂຽນ,
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງແປແຈ້ ງ
ການນັ້ນດ້ ວຍການເວົ້າ ຫື ດ້ ວຍວິທີອື່ນໆເປັນພາສາ ຕົ້ນ
ຕຂອງທ່ ານ
ຫື
ຮບແບບອ່ື ນຂອງການສ່ື ສານເພ່ື ອ
ໃຫ້ ທ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ .
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງມີຫັ ກຖານທີ່

ເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່ າສິ່ງນີ້ໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດ
ສາເລັດແລ້ ວ.
ຖ້ າວ່ າ,
ໃນເວລາໃດກຕາມຫລັງຈາກທ່ີ ໂຮງຮຽນເລ່ີ ມ
ການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ບລິການທ່ີ
ກ່ ຽວຂ້ ອງໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ,
ທ່ ານຖອນການຍິນ
ຍອມຂອງທ່ ານຄືນສາລັບບລິການນັ້ນ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງຢຸ ດຕິການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ. ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ກ່ ອນຢຸ ດຕິບລິການ,
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງສົ່ງໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າໃຫ້ ແກ່ ທ່ານຢ່ າງ
ໜ້ ອຍຫ້ າມ້ື ເຂ້ົ າໂຮງຮຽນກ່ ອນໜ້ າການຢຸ ດເຊົາການໃຫ້ ການບ
ລິການ
ນອກຈາກວ່ າ
່
້
ທ່ ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການົດເວລາທີສັນກວ່ າ.
ການສົ່ງຈົດໝາຍທາງອເລັກໂທຼນິກ
ພ່ ແມ່ ຂອງເດັກພິການສາມາດເລືອກທ່ີ ຈະຮັບເອົາໜັງສືແຈ້ ງກ
ານທາງເມວອີເລັກໂຕນິກ
ຖ້ າວ່ າໂຮງຮຽນມີ
້
ທາງເລືອກແບບນັນໃຫ້ .

ການຍິນຍອມຂອງພ່ ແມ່
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງ
ທ່ ານກ່ ອນທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ.

ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ຂອງທ່ ານ
່
້
ໝາຍຄວາມວ່ າ:
ທ່ ານໄດ້ ຮັບຂມນທັງໝົດທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ
່
ການກະທາທີຮ້ ອງຂການອະນຸ ຍາດຈາກທ່ ານເປັນພາສາຕ້ົ ນ
ຕຂອງທ່ ານ ຫື ຮບແບບອື່ນຂອງການສື່ສານ; ທ່ ານເຂົ້າໃຈ ແລະ
ເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ ກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮ້ ອງຂການອະນຸ ຍາດຈາກທ່ ານ
ແລະ
ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນອະທິບາຍ
ການກະທາ
ແລະ
ບອກບັນທຶກທຸຸ ກຢ່ າງທີ່ຈະເປີດເຜີຍ
ແລະ
້
ເປີດເຜີຍໃຫ້ ໃຜແນ່ ;
ແລະ
ທ່ ານເຂົາໃຈວ່ າການ
ໃຫ້ ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານແມ່ ນສະໝັກໃຈ
ແລະ
ສາ
ມາດຖອນຄືນໃນເວລາໃດກໄດ້ .
ຖ້ າທ່ ານປະສົງທີ່ຈະ
ຖອນການຍິນຍອມຂອງທ່ ານຄືນສາລັບການສະໜອງການສຶກ
ສາພິເສດ
ແລະ
ບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງທ່ີ ສືບຕ່ ,
ທ່ ານຈະຕ້ ອງດາເນີນການຢ່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ຖ້ າທ່ ານໃຫ້ ການຍິນຍອມ
ແລະ
ຖອນຄືນພາຍຫລັງ,
ການຖອນຄືນຂອງທ່ ານຈະບ່ ມີຜົນຢ້ ອນຫລັງ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເກັບຮັກສາເອກະສານທີ່ບັນທຶກຄວາມ
ພະຍາຍາມຕ່ າງໆເພ່ື ອໃຫ້ ໄດ້ ການຍິນຍອມຂອງພ່ ແມ່ .
ເອກະສານຕ້ ອງລວມມີບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຂອງ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ການຍິນຍອມເຊັ່ນ:
ບັນທຶກການ
ໂທລະສັບທີ່ລະອຽດ, ສາເນົາຂອງຈົດໝາຍຕິດຕ່ ຫາກັນ ແລະ
ບັນທຶກລະອຽດກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມຢາມ
ຮອດເຮືອນ
ຫື
ບ່ ອນເຮັດວຽກ.
ການປະເມນຜົນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ

ກ່ ອນເຮັດການປະເມີນຜົນເບ້ື ອງຕ້ົ ນຂອງລກທ່ ານເພ່ື ອຕັດສິ
ນວ່ າລກທ່ ານຜ່ ານຄຸຸ ນນະສົມບັດເປັນເດັກພິການພາຍໃຕ້
IDEA ບ່ , ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເອົາສາເນົາຂອງ ແຈ້ງການກ່ ຽວກັບ
ການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ ໃຫ້ ທ່ານ ແລະ
ສ່ົ ງໜັງສືແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າກ່ ຽວກັບການປະເມີນຜົນທ່ີ ສະເ
ໜີ
ແລະ
ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທ່ ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງພະຍາ
ຍາມໜັກສົມຄວນເພື່ອໃຫ້ ໄດ້
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານສາ ລັບການປະເມີນຜົນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ.
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານສາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນບ່ ໄ
ດ້ ໝາຍຄວາມວ່ າທ່ ານໃຫ້ ການຍິນຍອມແບບດຽວກັນແກ່ ໂຮ
ງຮຽນເພື່ອເລີ່ມການສະໜອງບລິການການສຶກສາພິເສດໃຫ້
ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ.
ຖ້ າລກຂອງທ່ ານເປັນເດັກໃນການຄຸ ້ ມຄອງຂອງສານ ແລະ
ບ່ ໄດ້ ອາໄສຢ່ ກັບທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງ
ໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມຈາກທ່ ານ
ຖ້ າພວກເຂົາບ່ ສາມາດຊອກຫາທ່ ານໄດ້ ຫື ຖ້ າສິດທິການເປັນ
ພ່ ແມ່ ຂອງທ່ ານຖືກຖອດຖອນ ຫື ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ ຄົນອື່ນ
ໂດຍຄາສ່ັ ງຂອງສານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການຍິ
ນຍອມຂອງທ່ ານ
ສາລັບການປະເມີນຜົນ
ເບ້ື ອງຕ້ົ ນ.
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານສາລັບການປະເມີນ
ຜົນເບ້ື ອງຕ້ົ ນບ່ ໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່ າທ່ ານຍັງໄດ້ ໃຫ້ ການ
ຍິນຍອມຂອງທ່ ານສາລັບໂຮງຮຽນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ ການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງແກ່ ລກ ຂອງທ່ ານ.
ຖ້ າລກຂອງທ່ ານເປັນຜ້ ຢ່ ອາໄສຂອງລັດ ແລະ ບ່ ໄດ້ ຢ່ ກັບທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບ
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານຖ້ າພວກເຂົາບ່ ສາມາດຊອກຫາ ທ່ ານ ຫື
ຖ້ າສິດຂອງພ່ ແມ່ ຂອງທ່ ານໄດ້ ຖືກຍຸ ບເລີກ
ຫື
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ ຜ້ ອື່ນໂດຍຄາສັ່ງສານ.
ການບລິການເບ້ື ອງຕ້ົ ນ
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກ
ທ່ ານກ່ ອນທີ່ຈະໃຫ້ ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການ
່ທີກ່ ຽວຂ້ ອງແກ່ ລກຂອງທ່ ານເປັນຄ້ັ ງທາອິດ.
ໂຮງຮຽນ

ຕ້ ອງໄດ້ ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກທ່ ານກ່ ອນທ່ີ ຈະໃຫ້ ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງແກ່ ລກຂອງທ່ ານເປັນຄັ້ງ
ທາອິດ.
ຖ້ າທ່ ານບ່ ຕອບສະໜອງຄາຮ້ ອງຂທີ່ຈະໃຫ້ ການ
ຍິນຍອມຂອງທ່ ານໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິ ເສດ ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງເປັນເທື່ອທາອິດ,
ຫື
ຖ້ າທ່ ານປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ ການຍິນຍອມດັ່ງກ່ າວ ຫື ຕ່ ມາ ຖອນ
(ຍົກເລີກ)
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ,
່
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານອາດຈະບໃຊ້ ລະບຽບການ
ປົກປ້ ອງຄຸ ້ ມຄອງ
(ເຊັ່ນການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ການຮ້ ອງທຸ ກຕາມ
ຕາມຂະບວນການທ່ີ ຄົບການົດ,
ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ,
ຫື
່
ການໄຕ່ ສວນຄະດີຕາມກົດໝາຍທີເປັນກາງ)
ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້
້
ຮັບຂຕົກລົງ
ຫື
ຄາຕັດສິນວ່ າການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງທີ່ແນະນາໂດຍຄະນະກາມະການ
ARD
ຂອງລກທ່ ານອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງ
ທ່ ານໂດຍບ່ ມີການຍິນຍອມຂອງທ່ ານ.
ຖ້ າທ່ ານປະຕິເສດທ່ີ ຈະໃຫ້ ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານໄ
ດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່
້
່
ກ່ ຽວຂ້ ອງເປັນຄັງທາອິດ,
ຫື
ຖ້ າທ່ ານບຕອບສະໜອງຄາ
່
່
ຮ້ ອງຂທີຈະໃຫ້ ການຍິນຍອມດັງກ່ າວ ຫື ຕ່ ມາຖອນ (ຍົກເລີກ)
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ແລະ
ໂຮງຮຽນບ່ ໄດ້ ສະໜອງການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
່
່
ການບລິການທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບທີລກໄດ້ ຍິນຍອມເຫັນດີ
ຂອງທ່ ານ,
່
່
້
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານບໄດ້ ລະເມີດຂການົດທີຈະ
ເຮັດໃຫ້
FAPE
້
ມີໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານສາລັບຄວາມລົມເຫວໃນການໃຫ້ ບລິການເຫ່ົ
ານັ້ນແກ່ ລກຂອງທ່ ານ;
ແລະ
ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງມີກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການ ARD ຫື ພັດທະນາ IEP
ສາລັບລກຂອງທ່ ານ
ສາລັບການສຶກສາພິເສດ
່
່
ການບລິການທີກ່ ຽວຂ້ ອງ ທີໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມຈາກທ່ ານ.

ຖ້ າທ່ ານຖອນຄືນ
(ຍົກເລີກ)
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານ
່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຈຸ ດເວລາໃດໜຶງ
ຫັ ງຈາກທ່ີ ລກ
ທ່ ານໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ,
ຫັ ງຈາກນ້ັ ນທາງໂຮງຮຽນອາດຈະບ່ ສືບຕ່ ໃຫ້ ການບລິການດ່ັ ງກ່ າວ,
ແຕ່ ຕ້ ອງໃຫ້ ແຈ້ງການລ່ ວງໜ້ າ
ໃຫ້ ທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
່
ຕາມທີອະທິບາຍພາຍໃຕ້
ຫົວຂ້ ແຈ້ ງການທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ກ່ ອນທີ່ຈະ
ຢຸ ດບລິການເຫົ່ ານັ້ນ.
ການປະເມນຄືນໃໝ່

ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ ານເພ່ື ອປະເມີນ
ຜົນລກຂອງທ່ ານຄືນໃໝ່
ເວັ້ນແຕ່ ວ່າໂຮງຮຽນ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ສາມາດສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າ
ໄດ້ ດາເນີນມາດຕະການ
ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລ້ ວເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານແ
ຕ່ ທ່ານບ່ ໄດ້ ຕອບສະໜອງຫຍັງເລີຍ.
ຂັ້ນຕອນການລົບລ້ າງ
–
ຖ້ າລກຂອງທ່ ານໄດ້ ເຂ້ົ າຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນສາທາລະນະ
ຫື
ທ່ ານກາລັງຊອກຫາການລົງທະບຽນລກຂອງທ່ ານຢ່ ໃນໂຮງຮຽນສາທາ
ລະນະ ແລະ ທ່ ານໄດ້ ປະຕິເສດທ່ີ ຈະໃຫ້ ການຍິນຍອມ ຫື ບ່ ຕອບສະ
ໜອງຄາຮ້ ອງຂທີ່ຈະໃຫ້ ການຍິນຍອມສາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງ
ຕ້ົ ນ,
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານອາດຈະ,
ແຕ່ ບ່ ຈາເປັນ
ເພື່ອຊອກຫາການດາເນີນການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ
ຂອງລກທ່ ານໂດຍການນາໃຊ້ ການໄກ່ ເກ່ ຍຂອງ
IDEA
ຫື
ການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຫັ ກການຂອງກົດໝາຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ, ແລະ
ຂ້ັ ນຕອນການໄຕ່ ສວນຂະບວນການຍຸ ຕິທາຕາມລາດັບ.
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານຈະບ່ ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນໃນການຊອກຫາ,
ການົດ ແລະ ປະເມີນຜົນລກຂອງທ່ ານ (ຖ້ າວ່ າເດັກມີພັນທະຜກພັນ)
ຖ້ າມັນບ່ ດາເນີນການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານໃນສະພາບການເຫົ່ ານີ້.
ຖ້ າທ່ ານປະຕິເສດທີ່ຈະຍິນຍອມຕ່ ການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານ,
ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະ,
ແຕ່ ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງດາເນີນ
ການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານໂດຍການນາໃຊ້ ການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ,
ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ,
ແລະ
້ຂັນຕອນການໄຕ່ ສວນຂະບວນການຍຸ ຕິທາຕາມລາດັບ
ເພື່ອຍຸ ດຕິການປະຕິເສດການຍິນຍອມຂອງທ່ ານການປະເມີນ
ຜົນໃໝ່ ຂອງລກທ່ ານ.
ເຊ່ັ ນດຽວກັບການປະເມີນຜົນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ,
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານບ່ ໄດ້ ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA
ຖ້ າມັນປະຕິເສດທີ່ຈະດາເນີນການປະ ເມີນຜົນໃນລັກສະນະນີ້.
ຖ້ າພ່ ແມ່ ຂອງເດັກນ້ ອຍຜ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບການສຶກສາໃນເຮືອນ
ຫື
່
່
ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພແມ່ ຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງຕົນເອງບໄດ້ ໃຫ້
ການຍິນຍອມ
ສາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ
ຫື
ການປະເມີນຄືນໃໝ່
ຫື
ພ່ ແມ່ ບ່ ຕອບສະໜອງຄາຮ້ ອງຂໃຫ້ ການຍິນຍອມ,
ໂຮງຮຽນອາດຈະບ່ ໃຊ້ ຂັ້ນຕອນການ ຍົກເລີກການຍິນຍອມຂອງ IDEA
ທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງ.
ເຂດການສຶກສາກ່ ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງພິຈາລະນາໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານມີສິດໄດ້
ຮັບການບລິການທີ່ສະເໝີພາບ
(ການບລິການທ່ີ ມີໃຫ້ ສາລັບເດັກພິການໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນຈານວນ
ໜ່ຶ ງ).
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານບ່ ມີຄວາມຈາເປັນກ່ ອນທ່ີ ໂຮງຮຽນຈະທົບທວ
ນຂ້ ມນທີ່ມີຢ່ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນລກຂອງທ່ ານ
ຫື ການປະເມີນຜົນຄືນໃໝ່ ຫື ເຮັດການທົດສອບລກຂອງທ່ ານ ຫື
ດາເນີນການປະເມີນຜົນແບບອື່ນໆໃຫ້ ເດັກທຸ ກຄົນ
ເວ້ັ ນແຕ່ ວ່າຈາເປັນຕ້ ອງມີການຍິນຍອມຂອງພ່ ແມ່ ສາລັບເດັກທຸ ກ

ຄົນ.
ໂຮງຮຽນບ່ ສາມາດນາໃຊ້ ການປະຕິເສດຂອງທ່ ານຕ່ ກັບ
ການບລິການ ຫື ການເຄື່ອນໄຫວຢ່ າງໜຶ່ງເພື່ອມາປະຕິ ເສດທ່ ານ ຫື
ລກຂອງທ່ ານ ຈາກການໄດ້ ຮັບການບລິການ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫື
ການເຄ່ື ອນໄຫວອ່ື ນໆ.
ການປະເມນຜົນດ້ ານການສຶກສາເອກະລາດ
ການປະເມີນການສຶກສາທ່ີ ເປັນເອກະລາດ
(IEE)
ແມ່ ນການປະເມີນຜົນທີ່ປະຕິບັດໂດຍຜ້ ທີ່ມີຄຸ ນວຸ ດທິທີ່ບ່ ໄດ້ ຈ້າງເຂົ້
າເຮັດວຽກໂດຍໂຮງຮຽນ.
ທ່ ານມີສິດທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບ
IEE
່
່
ຂອງລກທ່ ານຖ້ າທ່ ານບເຫັນດີນາການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານທີໂ
ຮງຮຽນຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບ.
ເມື່ອທ່ ານຮ້ ອງຂການປະເມີນ
IEE,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໃຫ້ ຂ້ ມນກ່ ຽວກັບເງື່ອນໄຂການປະເມີນຜົນຂອງມັນ
ແລະ ບ່ ອນທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບ IEE.
IEE ທ່ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາທາລະນະ
ຖ້ າທ່ ານບ່ ເຫັນດີກັບການປະເມີນຜົນທີ່ໂຮງຮຽນຈັດໃຫ້ ,
ທ່ ານມີສິດທ່ີ ຈະຮ້ ອງຂໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບ
ການປະເມີນຜົນໂດຍບຸ ກຄົນທ່ີ ບ່ ໄດ້ ເຮັດວຽກໃຫ້ ໂຮງຮຽນໂດຍ
ລັດຈ່ າຍໃຫ້ .
ລັດຈ່ າຍໃຫ້
ໝາຍຄວາມວ່ າໂຮງຮຽນເປັນຜ້ ຈ່ າຍສາ
ລັບຄ່ າທັງໝົດຂອງການປະເມີນຜົນ
ຫື
ຮັບປະກັນ
ວ່ າການປະເມີນຜົນຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍທ່ ານບ່ ໄດ້
ເສຍເງິນເລີຍ.
ທ່ ານຮ້ ອງຂການປະເມີນ
IEE
ຂອງລກທ່ ານເປັນຄ່ າໃຊ້
ຈ່ າຍສາທາລະນະ,
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານຕ້ ອງ,
ໂດຍບ່ ມີການເລື່ອນເວລາທີ່ບ່ ຈາເປັນ, ຢ່າງໃດຢ່າງໜ
ຶ່ ງທັງ: (a)
ຍື່ນເລື່ອງຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ ມີການພິຈາລະນາຄະດີ
ເພ່ື ອສະແດງການປະເມີນລກຂອງທ່ ານເໝາະ ສົມ ຫື ຼ (b) ຈັດໃຫ້ ມີ IEE
ເປັນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍສາທາລະນະ,
ເວັ້ນແຕ່ ໂຮງຮຽນຈະສະແດງໃຫ້ ເຫັນໃນການພິຈາລະນາຄະດີວ່ າ
ການປະເມີນລກຂອງທ່ ານທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບນ້ັ ນບ່ ເປັນໄປ
ຕາມເກນຂອງໂຮງຮຽນ.
ທ່ ານມີສິດໄດ້ ຮັບ
IEE
ເປັນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍສາທາລະນະພຽງ
ຄັ້ງດຽວໃນແຕ່ ລະຄັ້ງທີ່ໂຮງຮຽນດາເນີນການປະເມີນຜົນທີ່
ທ່ ານບ່ ເຫັນດີນາ.
ຖ້ າທ່ ານຮ້ ອງຂໃຫ້ ປະເມີນ
IEE
ຂອງລກທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນອາດຈະຖາມວ່ າເປັນຫຍັງທ່ ານຈຶ່ງຄັດຄ້ ານການປະເມີນຜົນ
ຂອງລກທ່ ານທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານ. ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ ານອາດຈະບ່ ຕ້ ອງການຄາອະທິບາຍ
ແລະ
ບ່ ຄວນຊັກຊ້ າຢ່ າງບ່ ສົມເຫດສົມຜົນບ່ ວ່ າຈະໃຫ້ ການປະເມີນ
IEE
ຂອງລກທ່ ານເປັນລາຍ
ຈ່ າຍສາທາລະນະ
ຫື
ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ເພື່ອຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການເພື່ອປ້ ອງກັນການປະເມີນ
ຜົນຂອງໂຮງຮຽນຂອງລກທ່ ານ.
ເກນຂອງ IEE
ຖ້ າ IEE ແມ່ ນລັດເປັນຜ້ ຈ່ າຍໃຫ້ , ເກນທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການ ປະເມີນຜົນ,
ລວມທັງສະຖານທີ່ຂອງການປະເມີນຜົນ
ແລະ
ຄຸ ນນະວຸ ດຂອງຜ້ ທົດສອບ,
ຈະຕ້ ອງເປັນເກນດຽວກັນທ່ີ ໂຮງຮຽນນາໃຊ້ ຕອນທ່ີ ລິເລ່ີ ມການປະເມີ
ນຜົນເທົ່າທີ່ເກນເຫົ່ ານັ້ນສອດຄ່ ອງກັບສິດທິຂອງທ່ ານຕ່ IEE. ຍົກເວັ້ນ
ສາລັບເກນກ່ ອນໜ້ າ,
ໂຮງຮຽນບ່ ສາມາດວາງເງ່ື ອນໄຂ
ຫື
່
ລາດັບເວລາທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການໄດ້ ຮັບ IEE ໂດຍລັດ ຈ່ າຍໃຫ້ .
ຄາຕັດສິນຂອງພະນັກງານໄຕ່ ສວນ
ຖ້ າໂຮງຮຽນຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການເພ່ື ອຮ້ ອງຂການໄຕ່
ສວນຕາມຂະບວນການ ແລະ ພະນັກງານພິຈາລະນາຕັດສິນວ່ າການ
ປະເມີນຜົນຂອງໂຮງຮຽນແມ່ ນເໝາະສົມ ຫື ວ່ າ IEE ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບບ່ ໄດ້
ມາດຕະຖານ IEE ຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນບ່ ຕ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າ IEE.
IEE ທ່ ຈ່ າຍດ້ ວຍຕົນເອງ
ທ່ ານມີສິດສະເໝີທີ່ຈະໄດ້ ຮັບ IEE ທີ່ຈ່ າຍຄ່ າດ້ ວຍຕົວ ທ່ ານເອງ.
ບ່ ວ່ າໃຜເປັນຜ້ ຈ່ າຍກຕາມ, ໂຮງຮຽນຈະຕ້ ອງ ພິຈາລະນາ IEE
ເຂ້ົ າໃນການຕັດສິນໃຈທຸ ກຄ້ັ ງກ່ ຽວກັບ
ການສະໜອງ
FAPE
້
ໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານຖ້ າ IEE ນັນ ຜ່ ານເກນຂອງໂຮງຮຽນ. ທ່ ານຍັງອາດ
ຈະຍ່ື ນສະເໜີ
IEE
ເປັນຫັ ກຖານໃນຂະບວນການໄຕ່ ສວນຕາມກົດໝາຍໄດ້ .
IEE ທ່ ສັ່ງໂດຍພະນັກງານໄຕ່ ສວນ

ຖ້ າພະນັກງານໄຕ່ ສວນສັ່ງໃຫ້
IEE
ເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການໄຕ່ ສວນຕາມກົດໝາຍ,
ໂຮງຮຽນ ຕ້ ອງຈ່ າຍຄ່ າດັ່ງກ່ າວ.

ທ່ົ ວໄປ
ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາຍັງດາເນີນການດັ່ງກ່ າວ
ສາລັບ
່
່
ເດັກນ້ ອຍທີບມີຄວາມພິການ,
ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ
່
ອາດຈະເອົາເດັກພິການທີລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດ
ຂອງນັກຮຽນຈາກສະຖານທີ່ຂອງລາວໃນປະຈຸ ບັນ
ໄປສ່
່
່
່
ສະຖານທີການສຶກສາທາງເລືອກຊົວຄາວທີເໝາະສົມ
(IAES),
່
່
່
່
ສະຖານທີອືນ
ຫື
ໂຈະ,
ບເກີນ
10
ວັນຕິດຕກັນ.
ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນຍັງອາດຈະບັງຄັບການຍົກ
ຍ້ າຍ
່
່
້
່
ເພີມເຕີມຂອງເດັກນ້ ອຍບເກີນ
10
ວັນເຂົາຮຽນຕິດຕກັນ
່
່
ໃນປີຮຽນດຽວກັນສາລັບເຫດການທີບຖືກຕ້ ອງຂອງການປະພຶດຜິ
ດທີ່ແຍກຈາກກັນ,
ຕາບໃດທີ່ການໂຍກຍ້ າຍເຫົ່ ານັ້ນ
ບ່ ໄດ້ ປະກອບມີການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນ
(ເບ່ິ ງຫົວຂ້ ການປ່ ຽນແປງຂອງສະຖານທ່ີ
ຍ້ ອນວ່ າ
ການໂຍກຍ້ າຍວິໄນສາລັບຄານິຍາມ).
ເມື່ອເດັກພິການໄດ້ ຖືກໂຍກຍ້ າຍອອກຈາກບ່ ອນຢ່ ອາໄສຂອງລາວລ
ວມທັງໝົດ
10
ວັນ
ເຂ້ົ າຮຽນໃນປີຮຽນດຽວກັນ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໃຫ້ ບລິການໃນ
ຂອບເຂດທ່ີ ຕ້ ອງການ
ຢ່ ພາຍໃຕ້ ການບລິການຫົວຂ້ ຍ່ ອຍ,
ໃນລະຫວ່ າງວັນຕ່ ມາຂອງການໂຍກຍ້ າຍໃນສົກຮຽນນ້ັ ນ.
ອານາດເພ່ ມເຕມ
ຖ້ າພຶດຕິກາທີ່ລະເມີດຂ້ ການົດການປະພຶດຂອງນັກຮຽນບ່
ແມ່ ນການ
ສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອງເດັກ
ແລະ
ການປ່ ຽນແປງລະບຽບວິໄນຂອງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນເກີນ
10
ວັນເຂົ້າຮຽນ,
ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະນາໃຊ້ ລະບຽບວິໄນຕ່ ເດັກພິການນ້ັ ນໃນລັ
ກສະນະດຽວກັນ ແລະ ໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບເດັກທີ່ບ່ ພິການ,
ຍົກເວັ້ນວ່ າໂຮງຮຽນຕ້ ອງໃຫ້ ການບລິການແກ່ ເດັກຜ້ ນັ້ນຕາມທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ພາຍໃຕ້ ການບລິການ. ຄະນະກາມະການ ARD
ຂອງເດັກການົດ IAES ສາລັບການບລິການດ່ັ ງກ່ າວ.

ລະບຽບຂ້ັ ນຕອນເມື່ອມການໃສ່ ລະບຽບວິໄນເດັກພິການ
ສິດອານາດຂອງພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ
ການການົດກລະນ ຕ່ ກາລະນ
ບຸ ກຄະລາກອນຂອງໂຮງຮຽນອາດຈະພິຈາລະນາສະຖາ
ນະການທ່ີ ເປັນເອກະລັກໃນແຕ່ ລະກລະນີເມ່ື ອການົດວ່ າ
ການປ່ ຽນບ່ ອນຮຽນ,
ເຮັດຕາມຂ້ ການົດດັ່ງຕ່ ໄປນ້ີ ກ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັບລະບຽບວິໄນ,
ແມ່ ນເໝາະສົມສາລັບເດັກພິການທ່ີ ລະເມີດກົດໃນໂຮງຮຽນຂອງການ
ປະພຶດຂອງນັກຮຽນ.

ການບລິການ
ເຂດການສຶກສາບ່ ໄດ້ ໃຫ້ ການບລິການແກ່ ເດັກພິການ
ຫື
ເດັກທີ່ບ່ ພິການເຊິ່ງໄດ້ ຖືກຍ້ າຍອອກຈາກບ່ ອນຢ່ ຂອງລາວໃນປະຈຸ ບັ
ນເປັນເວລາ 10 ວັນ ຫື ໜ້ ອຍກວ່ າໃນສົກຮຽນນ້ັ ນ.
ເດັກພິການຜ້ ທີ່ຖືກຍ້ າຍອອກຈາກບ່ ອນຢ່ ຂອງເດັກໃນປະຈຸ ບັນຫາ
ຍກວ່ າ
10
ວັນເຂ້ົ າໂຮງຮຽນ
ແລະ
ພຶດຕິກາບ່ ແມ່ ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອງເດັກ ຫື
ຜ້ ທ່ີ ຖືກໂຍກຍ້ າຍອອກພາຍໃຕ້ ສະຖານະການພິເສດຕ້ ອງ:

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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▪

▪

ສືບຕ່ ໄດ້ ຮັບການບລິການດ້ ານການສຶກສາ (ມີ
FAPE),
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເດັກສາມາດສືບຕ່ ເຂົ້າ
ຮ່ ວມໃນຫັ ກສດການສຶກສາທ່ົ ວໄປ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າ
່
້
່
ໃນສະຖານທີອືນ
(ນັນອາດຈະແມ່ ນ
IAES),
ແລະ
ກ້ າວໄປສ່ການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ ວາງ ໄວ້ ໃນ IEP ຂອງເດັກ
ແລະ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ,
ໄດ້ ຮັບການປະເມີນພຶດຕິ
່
ກາທີເປັນປະໂຫຍດ
ແລະ
ການບລິການແຊກ
ແຊງດ້ ານພຶດຕິກາ ແລະ ການດັດແກ້ ການປະ ພຶດ,
ເຊ່ິ ງຖືກອອກແບບມາເພ່ື ອແກ້ ໄຂການລະ
ເມີດພຶດຕິກາເພື່ອບ່ ໃຫ້ ມັນເກີດຂື້ນອີກ.

ຫັ ງຈາກເດັກພິການໄດ້ ຖືກໂຍກຍ້ າຍອອກຈາກບ່ ອນທີ່ລາວຢ່ ໃນປະຈຸ
ບັນເປັນເວລາ 10 ວັນໃນໂຮງຮຽນໃນສົກຮຽນດຽວກັນ ແລະ
ຖ້ າວ່ າການໂຍກຍ້ າຍໃນປະຈຸ ບັນແມ່ ນ 10 ວັນເຂ້ົ າຮຽນຕິດຕ່ ກັນ ຫື
ໜ້ ອຍກວ່ າ ແລະ ຖ້ າການໂຍກຍ້ າຍບ່ ແມ່ ນການປ່ ຽນແປງບ່ ອນຮຽນ
(ເບິ່ງຄານິຍາມຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້),
ຫັ ງຈາກນັ້ນພະນັກງານໂຮງຮຽນ,
ໃນການປຶກສາກັບຄຂອງເດັກຢ່ າງໜ້ ອຍໜ່ຶ ງຄົນ,
ການົດຂອບເຂດການບລິການທ່ີ ຈາເປັນເພ່ື ອໃຫ້ ເດັກສາມາດສືບຕ່ ເ
ຂົ້າຮ່ ວມໃນຫັ ກສດການສຶກສາທົ່ວໄປ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າຈະຢ່ ບ່ອນອື່ນ
ແລະ ກ້ າວໄປສ່ການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ ການົດໄວ້ ໃນ IEP ຂອງ ເດັກ.
ຖ້ າການໂຍກຍ້ າຍແມ່ ນການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນ,
ຄະນະກາມະການ
ARD
່
ຂອງເດັກການົດການບລິການທີເໝາະສມເພື່ອຊ່ ວຍໃຫ້ ເດັກສືບຕ່ ເຂົ້
າຮ່ ວມຫັ ກສດການສຶກສາທົ່ວໄປ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າໃນສະຖານທີ່ອື່ນ
(ນັ້ນອາດເປັນ IAES) ແລະ ກ້ າວໄປສ່ ການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການົດໄວ້ ໃນ
IEP ຂອງເດັກ.
ການການົດການສະແດງອອກ
ພາຍໃນ
10
ວັນເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງການຕັດສິນໃຈໃດໆ
ທີ່ຈະປ່ ຽນການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກພິການ
ຍ້ ອນການລະເມີດຂ້ ການົດການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ
(ຍົກເວັ້ນການໂຍກຍ້ າຍທີ່ການົດເປັນເວລາ
10
້
່
ວັນເຂົາໂຮງຮຽນຕິດຕກັນ
ຫື
ໜ້ ອຍກວ່ າ
ແລະ
ບ່ ແມ່ ນການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນ), ໂຮງຮຽນ, ທ່ ານ ແລະ
ສະມາຊິກທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງຄະນະກາມະການ ARD (ຕາມທີ່ທ່ ານການົດ
ແລະ
ໂຮງຮຽນ)
ຕ້ ອງກວດເບິ່ງທຸ ກຂ້ ມນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງໃນເອກະ
ສານຂອງນັກຮຽນ, ລວມທັງ IEP ຂອງເດັກ, ການສັງເກດຄ ແລະ
ຂ້ ມນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງທ່ີ ທ່ ານໃຫ້ ເພ່ື ອການົດ:
▪ ຖ້ າການປະພຶດທ່ີ ມີຄາຖາມເກີດມາຈາກ
ຫື
ມີ
ຄວາມສາພັນໂດຍກົງ
ແລະ
ສາຄັນຕ່ ຄວາມພິ
ການຂອງເດັກ ຫື

▪

ຖ້ າການປະພຶດທີ່ສົງໄສເປັນຜົນໂດຍກົງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ບ່
ປະຕິບັດແຜນ IEP ຂອງເດັກ.

ຖ້ າໂຮງຮຽນ, ທ່ ານ ແລະ ສະມາຊິກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງຄະ ນະກາມະການ
ARD
ການົດວ່ າເງ່ື ອນໄຂດ່ັ ງກ່ າວ
ໄດ້
ຖືກຕອບສະໜອງ,
່
ການປະພຶດດັງກ່ າວຕ້ ອງໄດ້ ຖືກກາ
ນົດວ່ າເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອງເດັກ.
ຖ້ າວ່ າໂຮງຮຽນ,
ທ່ ານ
ແລະ
ສະມາຊິກທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ຂອງຄະນະກາມະການ
ARD
ຂອງເດັກການົດວ່ າການ
່
ປະພຶດທີເປັນຄາຖາມແມ່ ນຜົນໄດ້ ຮັບໂດຍກົງຂອງໂຮງຮຽນທ່ີ ບ່ ປະ
ຕິບັດແຜນ
IEP,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ດາເນີນ
ການທັນທີເພື່ອແກ້ ໄຂຂ້ ບົກຜ່ ອງເຫົ່ ານັ້ນ.
ການການົດວ່ າ
ພຶດຕິກາແມ່ ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງ ເດັກ.
ການພິຈາລະນາວ່ າ ການປະພຶດເປັນການສະແດງອອກເຖິງ
ຄວາມພິການຂອງເດັກ
ຖ້ າໂຮງຮຽນ, ທ່ ານ ແລະ ສະມາຊິກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງ ຄະນະກາມະການ
ARD
ຕັດສິນວ່ າການປະພຶດດ່ັ ງກ່ າວ
ແມ່ ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ,
ຄະ
ນະກາມະການ ARD ຕ້ ອງ:
▪ ດາເນີນການປະເມີນພຶດຕິກາການເຮັດວຽກ,
ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່າໂຮງຮຽນໄດ້ ດາເນີນການປະເມີນພຶດຕິ
ກາການເຮັດວຽກກ່ ອນພຶດຕິກາທີ່ເຮັດໃຫ້ ມີການປ່ ຽນແ
ປງບ່ ອນຮຽນ
ແລະ
ປະຕິບັດແຜນ
ການແຊກແຊງພຶດຕິກາສາລັບເດັກ ຫື
▪ ຖ້ າແຜນການແຊກແຊງທາງດ້ ານພຶດຕິກາໄດ້ ຖືກພັດທະ
ນາມາແລ້ ວ, ທົບທວນແຜນການແຊກ ແຊງພຶດຕິກາ
ແລະ
ດັດແປງມັນ,
ຕາມຄວາມ
ຈາເປັນ,
ເພື່ອແກ້ ໄຂພຶດຕິກາ.
້
່
ຍົກເວັນດັງທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ
ພາຍໃຕ້ ພາກ
ສ່ ວນສະພາບການພິເສດ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງສົ່ງລກທ່ ານໄປ
ບ່ ອນທີ່ລກຂອງທ່ ານຖືກຍ້ າຍອອກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າທ່ ານ ແລະ
ເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດີກັບການປ່ ຽນບ່ ອນຮຽນ
ທ່ີ ເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງແຜນດັດແກ້ ການປະພຶດ.
ບັນດາສະພາບການພິເສດ
ບ່ ວ່ າພຶດຕິກາດ່ັ ງກ່ າວແມ່ ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອ
ງລກທ່ ານແນວໃດກ່ ຕາມ,
ພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ
່
ອາດຈະເອົານັກຮຽນໄປທີ IAES (ຖືກການົດໂດຍຄະນະກາມະການ ARD
ຂອງເດັກ) ບ່ ເກີນ 45 ວັນເຂ້ົ າຮຽນ, ຖ້ າລກຂອງທ່ ານ:
▪ ປະກອບອາວຸ ດ (ເບ່ິ ງຄານິຍາມລຸ ່ ມນ້ີ ) ໄປໂຮງຮຽນ ຫລື
ມີອາວຸ ດຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ໃນສະຖານທ່ີ ໂຮງ ຮຽນ ຫື
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ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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▪

▪

ຢ່ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງໂຮງຮຽນ
ພາຍໃຕ້ ອານາດຕັດສິນຂອງ TEA ຫື ໂຮງຮຽນ;
ໂດຍທ່ີ ຮ້ ຢ່າງແນ່ ນອນວ່ າມີ ຫື ນາໃຊ້ ຢາທ່ີ ຜິດກົດໝາຍ
(ເບິ່ງຄານິຍາມຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້)
ຫື
ຂາຍ
ຫື
່
ຊັກຊວນການຂາຍສານຄວບຄຸ ມ, (ເບິງຄານິຍາມຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ),
ໃນຂະນະທ່ີ ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ,
ໃນສະຖານທ່ີ ໂຮງຮຽນ
ຫື
່
ໃນໜ້ າທີຂອງໂຮງຮຽນພາຍ ໃຕ້ ອານາດຕັດສິນຂອງ TEA ຫື
ໂຮງຮຽນ ຫື
ໄດ້ ທາຮ້ າຍຮ່ າງກາຍທ່ີ ຮຸ ນແຮງ (ເບ່ິ ງຄານິຍາມ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ )
ຕ່ ບຸ ກຄົນອ່ື ນໃນຂະນະທ່ີ ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນ,
ໃນສະຖານທ່ີ ໂຮງຮຽນ
ຫື
ໃນໜ້ າທ່ີ ຂອງໂຮງຮຽນ
ທີ່ຢ່ ພາຍໃຕ້ ອານາດຕັດສິນຂອງ TEA ຫື ໂຮງຮຽນ.

ຄານິຍາມ
ສານຄວບຄຸ ມ ໝາຍເຖິງຢາເສບຕິດ ຫື ສານເສບຕິດ ອື່ນໆ
ທ່ີ ຖືກລະບຸ ໃນຕາຕະລາງ I, II, III, IV, ຫື V ໃນຂ້ 202 (c)
ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍສານຄວບຄຸ ມ (21 U.S.C. 812 (c)).
ຢາທ່ີ ຜິດກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງ ສານເສບຕິດທ່ີ ຄວບຄຸ ມແຕ່ ບ່ ໄດ້
ລວມເອົາສານຄວບຄຸ ມທີ່ຖືກຄອບຄອງ
ຫື
ນາໃຊ້ ຢ່າງ
ຖືກຕ້ ອງພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸ ມຂອງຜ້ ຊ່ ຽວຊານດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ໄດ້ ຮັ
ບອະນຸ ຍາດ
ຫື
ທີ່ຖືກຄອບຄອງ
ຫື
່
ນາໃຊ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ ອານາດການປົກຄອງອືນໆ
ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍນັ້ນ
ຫື
ພາຍໃຕ້ ການການົດອື່ນໆ
ຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ.
ການບາດເຈັບທາງຮ່ າງກາຍທ່ີ ຮ້ າຍແຮງ
ມີຄວາມໝາຍໃຫ້ ຄາວ່ າ
ການບາດເຈັບທາງຮ່ າງກາຍທີ່ຮ້ າຍແຮງພາຍໃຕ້
ວັກ
(3)
ຂອງພາກຍ່ ອຍ
(h)
ຂອງພາກ
1365
ຂອງຫົວຂ້
18,
ຂ້ ການົດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ອາວຸ ດ ໝາຍເຖິງ ອາວຸ ດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ພາຍໃຕ້ ວັກ (2)
ຂອງຫົວຂ້ ຍ່ ອຍທາອິດ (g) ຂອງພາກ 930 ຂອງຫົວຂ້ ທີ 18,
ຂ້ ການົດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ແຈ້ ງການ
ໃນວັນທີທ່ີ ມັນເຮັດໃຫ້ ການຕັດສິນໃຈໃນການໂຍກຍ້ າຍທ່ີ
ເປັນການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນຂອງລກທ່ ານຍ້ ອນ
ການລະເມີດຂ້ ການົດການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ,
ໂຮງຮຽນ
້
ເຂດຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານຊາບກ່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈນັນ
ແລະ
ໃຫ້ ແຈ້ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງຄຸ ້ ມຄອງໃຫ້ ທ່ານ.

ການປ່ຽນແປງສະຖານທ່ ເນື່ອງຈາກການໂຍກຍ້ າຍທາງ
ວິໄນ
ການໂຍກຍ້ າຍລກຂອງທ່ ານທີ່ມີຄວາມພິການອອກຈາກການເຂົ້າຮຽ
ນໃນປະຈຸ ບັນຂອງລກທ່ ານແມ່ ນການປ່ ຽນບ່ ອນຮຽນຖ້ າ:
▪ ການໂຍກຍ້ າຍແມ່ ນແກ່ ຍາວກວ່ າ
10
ວັນເຂົ້າ
ຮຽນຕິດຕ່ ກັນ ຫື
▪ ລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຖືກໂຍກຍ້ າຍອອກຫາຍໆຊຸດທ່ີ
ປະກອບເປັນແບບຢ່ າງເພາະວ່ າ:
o ໄລຍະການໂຍກຍ້ າຍລວມທັງໝົດຫາຍກ່ ວາ 10
ວັນເຂ້ົ າຮຽນໃນສົກຮຽນ;
o ພຶດຕິກາຂອງລກທ່ ານມີຄວາມຄ້ າຍຄືກັນກັບ
ພຶດຕິກາຂອງເດັກໃນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ ອ
ນໜ້ ານ້ີ
ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການໂຍກຍ້ າຍຫາຍໆຄັ້ງ
ແລະ
o ມີປັດໃຈເພີ່ມເຕີມດັ່ງກ່ າວເປັນໄລຍະເວລາຂອ
ງການໂຍກຍ້ າຍແຕ່ ລະຄ້ັ ງ,
ຈານວນເວລາທັງໝົດ
ຂອງລກທ່ ານໄດ້ ຖືກຍ້ າຍອອກ
ແລະ
່
ຄວາມໃກ້ ຄຽງຂອງການໂຍກຍ້ າຍຕກັນ ແລະ
ກັນ.
ບ່ ວ່ າຮບແບບຂອງການໂຍກຍ້ າຍແມ່ ນປະກອບມີການປ່ ຽນແປງກາ
ນບັນຈຸ ເຂ້ົ າຮຽນໄດ້ ຖືກການົດບົນພ້ື ນຖານກລະນີ-ຕ່ ກລະນີໂດຍໂຮງຮຽນ
ແລະ
ຖ້ າມີການທ້ າທາຍ,
ແມ່ ນ
ຂຶ້ນກັບການທົບທວນຄືນຜ່ ານຂະບວນການທີ່ການົດ
ແລະ
ການດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.
ການການົດທ່ ຕ້ັ ງ
ຄະນະກາມະການ
ARD
ການົດ
IAES
ສາລັບການ
່
ໂຍກຍ້ າຍທີເປັນການປ່ ຽນແປງການຈັດຕາແໜ່ ງ
ແລະ
ການໂຍກຍ້ າຍໃນພາກສ່ວນເພີ່ມເຕີມຂອງອົງການປົກ ຄອງ ແລະ
ສະຖານະການພິເສດ.
ການອຸ ທອນ

ທົ່ວໄປ
ທ່ ານສາມາດຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ ການົດເພື່ອຮ້ ອ
ງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການຖ້ າທ່ ານບ່ ເຫັນດີນາ:
▪ ການຕັດສິນໃຈໃດໆກ່ ຽວກັບການບັນຈຸ ເຂ້ົ າຮຽນພາຍໃຕ້
ຂ້ ການົດດ້ ານລະບຽບວິໄນເຫົ່ ານີ້ ຫື
▪ ການການົດການສະແດງອອກທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍ ຂ້ າງເທິງ.

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ທາງໂຮງຮຽນສາມາດຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການທີ່ການົດ
ເພ່ື ອຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
ຖ້ າ
ຫາກເຊື່ອວ່ າການຮັກສາການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນຂອງລກທ່ ານ
ໃນປະຈຸ ບັນອາດຈະເປັນຜົນກະທົບຕ່ ລກທ່ ານ ຫື ຄົນ ອ່ື ນ.
ເຈ້ົ າໜ້າທ່ ໃນການໄຕ່ ສວນຄະດທ່ ມອານາດ
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອງຕ້ ອງການ
ທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນພາກກ່ ຽວກັບຂ້ັ ນຕອນການດາເນີນຄະດີຕາມຂ້ັ ນ
ຕອນຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້ຕ້ ອງດາເນີນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ ແລະ
ຕັດສິນໃຈ. ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນອາດຈະ:
▪ ສົ່ງຄືນລກຂອງທ່ ານທີ່ມີຄວາມພິການໄປທີ່ບ່ ອນທີ່ລກຂອ
ງທ່ ານຖືກຍ້ າຍອອກ
ຖ້ າເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຕັດສິນວ່ າການໂຍກຍ້ າຍແມ່ ນກາ
ນລະເມີດຂ້ ການົດທ່ີ ອະທິບາຍພາຍໃຕ້ ຫົວຂ້ ອານາດການປົ
ກຄອງຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽ
ຫື
ວ່ າພຶດຕິກາຂອງລກທ່ ານແມ່ ນການສະແດງອອກຂອງຄວ
າມພິການຂອງລກທ່ ານ ຫື
▪ ສ່ັ ງການປ່ ຽນບ່ ອນຮຽນຂອງລກທ່ ານທ່ີ ມີຄວາມພິການໃຫ້ ເ
ປັນ
IAES
ທີ່ເໝາະສົມບ່ ເກີນ
45
ວັນເຂົ້າຮຽນຖ້ າເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຕັດສິນວ່ າ
ການຮັກສາການບັນຈຸ ເຂ້ົ າຮຽນຂອງລກທ່ ານໃນປັດຈຸ ບັນແ
ມ່ ນມີຜົນກະທົບຕ່ ລກທ່ ານ ຫື ຄົນອື່ນ.
ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ ສວນເຫົ່ ານີ້ອາດຈະຖືກເຮັດຊ້ າອີກ,
ຖ້ າວ່ າໂຮງຮຽນເຊ່ື ອວ່ າການສ່ົ ງລກຂອງທ່ ານໄປຢ່ ບ່ອນເດີມແມ່ ນຈະມີ
ຜົນກະທົບຕ່ ລກທ່ ານ ຫື ຄົນອື່ນ.
ເມ່ື ອໃດກຕາມທ່ີ ທ່ ານ
ຫື
ໂຮງຮຽນຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະ
ບວນການເພື່ອຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນດັ່ງກ່ າວ,
ຕ້ ອງມີການພິ
່
່
້
ຈາລະນາຄະດີທີສອດຄ່ ອງກັບຂການົດທີໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້
ໃນພາກກ່ ຽວກັບຂັ້ນຕອນການດາເນີນຄະດີຕາມຂ້ ການົດ ຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້,
ຍົກເວັ້ນດັ່ງຕ່ ໄປນີ້:

▪

▪

TEA
ຫື
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ຈັດແຈງໃຫ້ ມີການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນກ
ານຢ່ າງວ່ ອງໄວ, ເຊິ່ງຈະຕ້ ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 20 ວັນເຂົ້າຮຽນ
ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດ້ ມີການຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນ
ແລະ
້
ຕ້ ອງມີການຕັດສິນພາຍໃນ
10
ວັນເຂົາຮຽນຫັ ງ
ຈາກໄດ້ ຮັບການໄຕ່ ສວນ.
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນຈະເຫັນດີ
້
່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືອຍົກເວັນການປະຊຸມ
ຫື
ເຫັນດີນາໃຊ້ ການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ການປະຊຸມການແກ້ ໄຂຕ້ ອງມີຂື້ນພາຍໃນເຈັດວັນຕາມເວ
ລາປະຕິທິນ
ນັບຈາກໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການຂອງການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນກ

▪

ານ.
ການໄຕ່ ສວນສາມາດດາເນີນການໄດ້
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າບັນຫາດັ່ງກ່ າວໄດ້ ຖືກແກ້ ໄຂ
ເພ່ື ອຄວາມພໃຈຂອງທັງສອງຝ່ າຍພາຍໃນ
15
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກ
ຕາມຂະບວນການ
ລັດໃດໜຶ່ງອາດຈະສ້ າງກົດລະບຽບດ້ ານວິທີການທີ່ແຕກ
ຕ່ າງກັນສາລັບການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນ
ການຢ່ າງໄວວາກ່ ວາມັນໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສາລັບການໄຕ່ ສວນ
ຕາມຂະບວນການອື່ນໆ, ແຕ່ ຍົກເວ້ັ ນ ເວລາການົດ,
ກົດລະບຽບເຫ່ົ ານ້ັ ນ
ຕ້ ອງສອດຄ່ ອງກັບກົດລະບຽບໃນເອກະສານນີ້ກ່ ຽວກັບກາ
ນໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ.

ທ່ ານ
ຫື
ໂຮງຮຽນສາມາດອຸ ທອນຄາຕັດສິນດັ່ງກ່ າວໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະ
ບວນການຢ່ າງໄວວາໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບການຕັດສິນໃນການໄຕ່
ສວນຕາມຂະບວນການອື່ນໆ,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນພາກກ່ ຽວກັບການດາເນີນຄະດີແພ່ ງ,
ຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້.

ການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່ າງການອຸ ທອນ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງ,
ເມື່ອທ່ ານ
ຫື
່
ໂຮງຮຽນຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຫັ ກການທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບເລື່ອງລະບຽບ
ວິໄນ, ລກຂອງທ່ ານຕ້ ອງ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າທ່ ານ ແລະ TEA ຫື
ໂຮງຮຽນຕົກລົງເຫັນດີຖ້ າບ່ ດັ່ງນັ້ນ)
ຍັງຄົງຢ່ ໃນ
IAES
ໂດຍລຖ້ າການຕັດສິນຂອງເຈົ້າໜ້ າທີ່ໄຕ່ ສວນ
ຫື
່
ຈົນກ່ ວາໝົດອາຍຸ ຂອງໄລຍະເວລາຂອງການໂຍກຍ້ າຍຕາມທີອະທິບາ
ຍໄວ້
ແລະ
້
ອະທິບາຍພາຍໃຕ້ ຫົວຂສິດອານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ,
ແລ້ ວແຕ່ ວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶ ນກ່ ອນ.
ການປົກປ້ ອງເດັກຍັງບ່ ມສິດສາລັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການບລິການທ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງ

ໂດຍທ່ົ ວໄປ
ຖ້ າລກຂອງທ່ ານຍັງບ່ ທັນໄດ້ ຮັບການການົດວ່ າມີສິດໄດ້
ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ ແລະ
ລະເມີດຂ້ ການົດຂອງການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ,
ແຕ່ ວ່າ
່
ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮ້
(ຕາມທີໄດ້ ການົດໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມ)
ກ່ ອນພຶດຕິກາທີ່ນາໄປສ່ການປະຕິບັດວິໄນຄວາມພິການ,
ຫັ ງຈາກນັ້ນລກຂອງທ່ ານອາດຈະຮັບປະກັນການປົກປ້ ອງໃດໆທີ່ໄດ້ ອ
ະທິບາຍໄວ້ ໃນແຈ້ ງການນ້ີ .
ພ້ື ນຖານຂອງຄວາມຮ້ ສາລັບເລ່ື ອງລະບຽບວິໄນ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ໂຮງຮຽນ ຈະຖືກຖືວ່ າມີຄວາມຮ້ ວ່າລກຂອງທ່ ານແມ່ ນເດັກພິການ
ຖ້ າວ່ າກ່ ອນການປະພຶດທີ່ເກີດຂື້ນກັບການປະຕິບັດວິໄນໄດ້ ເກີດຂຶ້ນ:
▪ ທ່ ານໄດ້ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ ວງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້
ກັບຫົວໜ້ າຄຸ ມງານ
ຫື
ພະນັກ
່
ງານບລິຫານຂອງອົງການການສຶກສາ ທີເໝາະສົມ, ຫື
ຕ່ ຄອາຈານຂອງລກທ່ ານວ່ າລກທ່ ານຕ້ ອງການການສຶກສາ
ພິເສດ ແລະ ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ;
▪ ທ່ ານໄດ້ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມີການປະເມີນຜົນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບກາ
ນມີສິດໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບລິການທ່ີ ກ່ ຽວ
ຂ້ ອງພາຍໃຕ້ IDEA ພາກ B ຫື
▪ ຄອາຈານຂອງລກທ່ ານ
ຫື
ພະນັກງານຄົນອ່ື ນໆ
ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ສະແດງຄວາມກັງວົນສະເພາະກ່ ຽວກັບຮບແ
ບບການປະພຶດທ່ີ ລກຂອງທ່ ານສະແດງໂດຍກົງກັບຜ້ ອານ
ວຍການໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ
ຫື
່ຕກັບພະນັກງານຄວບຄຸ ມອ່ື ນໆຂອງໂຮງຮຽນ.

ຂ້ ຍົກເວັ້ນ - ໂຮງຮຽນຈະບ່ ຖືວ່ າມີຄວາມຮ້ ດັ່ງກ່ າວຖ້ າ:

▪
▪

ທ່ ານບ່ ໄດ້ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານ ຫື
ປະຕິເສດການບລິການດ້ ານການສຶກສາ ພິເສດ ຫື
ລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຖືກປະເມີນຜົນ
ແລະ
ການົດວ່ າ
ບ່ ແມ່ ນເດັກພິການພາຍໃຕ້ IDEA ພາກ B.

ເງ່ື ອນໄຂຕ່ າງໆທ່ ນາໃຊ້ ໄດ້ ຖ້ າບ່ ມພ້ື ນຖານຄວາມຮ້
ຖ້ າກ່ ອນທີ່ຈະປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນຕ່ ລກຂອງ
ທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນບ່ ມີຄວາມຮ້ ວ່າລກຂອງທ່ ານແມ່ ນ
ເດັກ
່
່
້
ພິການດັງທີໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງເທິງໃນພືນຖານຂອງ
ຄວາມຮ້ ດ້ານວິໄນ
ແລະ
ຂ້ ຍົກເວັ້ນ,
ລກຂອງທ່ ານອາດ
ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນທີ່ຖືກນາໃຊ້ ເດັກ
ນ້ ອຍທ່ີ ບ່ ມີຄວາມພິການເຊ່ິ ງມີພຶດຕິກາທ່ີ ປຽບທຽບໄດ້ .
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ຖ້ າມີການຮ້ ອງຂໃຫ້ ມີການປະເມີນຜົນຂອງລກທ່ ານໃນໄລຍະເວລາທີ່
ລກຂອງທ່ ານຖືກປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນ,
ການປະເມີນຜົນຕ້ ອງໄດ້ ດາເນີນຢ່ າງວ່ ອງໄວ.
ຈົນກ່ ວາການປະເມີນຜົນສາເລັດ,
ລກຂອງທ່ ານຈະຢ່ ໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາທີ່ການົດໂດຍອານາດການ
ປົກຄອງໂຮງຮຽນ,
ເຊ່ິ ງສາມາດປະກອບມີການຢຸ ດ
ຫື
່
ການໄລ່ ອອກໂດຍບມີການບລິການດ້ ານການສຶກສາ.
ຖ້ າລກທ່ ານຖືກພິຈາລະນາເປັນເດັກພິການໂດຍພິຈາລະນາຂ້ ມນຈາກ
ການປະເມີນຜົນທ່ີ ທາງໂຮງຮຽນ ແລະ ຂ້ ມນ ໄດ້ ສະໜອງໂດຍທ່ ານ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ ອງໃຫ້ ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງສອດຄ່ ອງກັບ
IDEA
ພາກ
B,
ລວມທັງຂ້ ການົດດ້ ານວິໄນອະທິບາຍ ຂ້ າງເທິງ.

ການສົ່ງເຖິງ ແລະ ການດາເນນການໂດຍໜ່ ວຍງານບັງຄັບ
ໃຊ້ ກົດໝາຍ ແລະ ໜ່ ວຍງານຕຸ ລາການ
IDEA ພາກ B ບ່ :
▪ ຫ້ າມອົງການໜ່ຶ ງຈາກການລາຍງານການກະທາຜິດທ່ີ ເດັ
ກພິການໃຫ້ ກັບເຈົ້າໜ້ າທີ່ທີ່ເໝາະສົມໃດໜຶ່ງ ຫື

▪

ປ້ ອງກັນການບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ
ແລະ
ອານາດຕຸ ລາການຈາກການໃຊ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ
ວກເຂົາກ່ ຽວກັບການນາໃຊ້ ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ
ແລະ ລັດຕ່ ອາຊະຍາກາທີ່ໄດ້ ກະທາໂດຍເດັກພິການ.

ການສ່ົ ງບັນທຶກ
ຖ້ າໂຮງຮຽນໄດ້ ລາຍງານຄວາມຜິດທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍເດັກພິ
ການ,
ໂຮງຮຽນ:
▪ ຕ້ ອງຮັບປະກັນວ່ າ
ສາເນົາເອກະສານການສຶກສາພິເສດແລະ
ການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກຖືກສົ່ງຕ່ ເພື່ອພິຈາລະນາໂດຍ
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໃຫ້ ອົງການຜ້ ທ່ີ ລາຍງານວ່ າມີອາຊະຍາກາ; ແລະ
▪ ອາດຈະສົ່ງສາເນົາເອກະສານການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
່
ການບັນທຶກການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກ
ເທົານ້ັ ນ
ໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸ ຍາດໂດຍສິດທິການ
ສຶກສາໃນຄອບຄົວ
ແລະ
ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍສິດ
ທິສ່ ວນຕົວ (FERPA).
ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ ມນ
ດ່ັ ງທີ່ໄດ້ ໃຊ້ ໃນສ່ ວນນີ້:
ການທາລາຍ
ໝາຍເຖິງການທາລາຍຮ່ າງກາຍ
ຫື
ການ
່
້
່
້
ກາຈັດຕົວລະບຸ ຕົວຕົນບຸ ກຄົນອອກຈາກຂມນເພືອວ່ າຂມນດັງກ່ າ
ວຈະບ່ ສາມາດການົດຕົນຕົວໄດ້ ອີກຕ່ ໄປ.
ການບັນທຶກການສຶກສາ
ໝາຍຄວາມວ່ າ
ເປັນປະເພດ
່
ຂອງບັນທຶກທີຖືກປົກຄຸ ມຕາມຄານິຍາມຂອງບັນທຶກການສຶກສາດ່ັ
ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນ
34
CFR
ພາກທີ
99
(ລະບຽບການປະຕິບັດກົດໝາຍສິດທິດ້ ານການສຶກສາໃນ ຄອບຄົວ
ແລະ ສິທິດ້ ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ (FERPA) ປີ
1974, 20
ສະຫະລັດອາເມລິກາ 1232g).
ອົງການທ່ ເຂົ້າຮ່ ວມ ໝາຍເຖິງ ເຂດການສຶກສາ, ອົງການ ຫື
ສະຖາບັນໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ເກັບກາ, ຮັກສາ ຫື ນາໃຊ້ ຂ້ ມນທ່ີ ລະບຸ ຕົວຕົນ ຫື
ຈາກຂ້ ມນທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກຂ້ ມນໃດໜ່ຶ ງ, ພາຍໃຕ້ IDEA ພາກ B.

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຂ້ ມນທ່ ສາມາລະບຸ ຕົວຕົນສ່ ວນບຸ ກຄົນ
ລວມມີ:
ຊື່ຂອງລກທ່ ານ,
ຊື່ຂອງທ່ ານໃນຖານະເປັນພ່ ແມ່
ຫື
່
ຊື່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຄົນອື່ນ;
ທີຢ່ ຂອງລກທ່ ານ;
່
ຕົວລະບຸ ຕົວຕົນຕົວ ເຊັນ ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງລກທ່ ານ ຫື
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄຸ ນລັກສະນະສ່ວນບຸ ກຄົນ
ຫື
ຂ້ ມນອື່ນໆ
່ທີຈະເຮັດໃຫ້ ທ່ານສາມາດລະບຸ ລກຂອງທ່ ານດ້ ວຍຄວາມແນ່ ນອນທ່ີ ສົ
ມເຫດສົມຜົນ.
ທ່ ານມີສິດທີ່ຈະກວດເບິ່ງບັນທຶກການສຶກສາທັງໝົດ ຂອງລກທ່ ານ
ລວມທັງພາກສ່ ວນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສຶກ
ສາພິເສດ.
ທາງໂຮງຮຽນສາມາດສັນນິຖານວ່ າທ່ ານມີສິດອານາດໃນການກວດກາ
ແລະ
ກວດກາບັນທຶກທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບລກຂອງທ່ ານ
້
ເວັນເສຍແຕ່ ໄດ້ ແນະນາ
ວ່ າທ່ ານບ່ ມີສິດອານາດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງລັດທີ່ມີການຄຸ ້ ມຄອງ
ເຊ່ັ ນ:
ການປົກຄອງ,
ການແຍກ
ແລະ
ການຢ່ າຮ້ າງ.
່
ທ່ ານຍັງສາມາດອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜ້ ອືນກວດກາບັນທຶກຂອງລກທ່ ານໄດ້ .
ເມື່ອທ່ ານຮ້ ອງຂໃຫ້ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ ອງເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ໂດຍບ່ ມີການຊັກຊ້ າ
ທ່ີ ບ່ ຈາເປັນ ແລະ ກ່ ອນການປະຊຸມໃດໆກ່ ຽວກັບ IEP ຂອງລກທ່ ານ,
ກ່ ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຫື ການແກ້ ໄຂບັນຫາ, ແລະ ບ່ ມີກລະນີເກີນ
45 ວັນປະຕິທິນ ຫັ ງຈາກວັນທີຂອງການຮ້ ອງຂ.
ການຊ້ ແຈງ, ສາເນົາ ແລະ ຄ່ າທານຽມຕ່ າງໆ
ຖ້ າທ່ ານຮ້ ອງຂ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ອະທິບາຍ
ແລະ
ຕີຄວາມໝາຍຂອງບັນທຶກດ້ ວຍເຫດຜົນ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເຮັດສາເນົາໃຫ້ ທ່ານ
ຖ້ ານັ້ນແມ່ ນວິທີດຽວທີ່ທ່ ານຈະສາມາດກວດກາ
ແລະ
່
່
ກວດເບິງບັນທຶກດັງກ່ າວ.
ໂຮງຮຽນບ່ ສາມາດເກັບຄ່ າທານຽມໃນການຄ້ົ ນຫາ
ຫື
ເອົາບັນທຶກການສຶກສາໃດໆ
ກ່ ຽວກັບລກຂອງທ່ ານ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ມັນອາດຈະເກັບຄ່ າທານຽມໃນການສາເນົາ
່
ຖ້ າຄ່ າທານຽມບສາມາດຢຸ ດທ່ ານໃຫ້ ກວດກາ
ແລະ
ກວດກາບັນທຶກດັ່ງກ່ າວໄດ້ .
ຂ້ ມນກ່ ຽວກັບເດັກຫຼາຍກວ່ າໜ
ຶ່ ງຄົນ
ຖ້ າບັນທຶກການສຶກສາໃດໆລວມມີຂ້ ມນກ່ ຽວກັບເດັກຫາຍາຍກວ່ າ
ໜ່ຶ ງຄົນ,
ທ່ ານມີສິດທ່ີ ຈະກວດກາ
ແລະ
ທົບທວນພຽງ
່
້
ແຕ່ ຂມນທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບລກຂອງທ່ ານ
ຫື
ໄດ້ ຮັບການແຈ້ງ
ໃຫ້ ຊາບກ່ ຽວກັບຂ້ ມນສະເພາະນັ້ນ.
ທ່ ານມີສິດທີ່ຈະຮ້ ອງຂ ແລະ ໄດ້ ຮັບລາຍການຂອງປະເພດ ແລະ
ສະຖານທ່ີ ຂອງບັນທຶກການສຶກສາທ່ີ ເກັບກາໄດ້ ,
ຮັກສາ
ຫື
ນາໃຊ້ ໂດຍໂຮງຮຽນ.

ການເຫັນດເຫັນພ້ ອມສາລັບການເປດເຜິຍຂ້ ມນທ່ ມການ
ລະບຸ ຕົວຕົນສ່ ວນບຸ ກຄົນ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າຂ້ ມນຈະຖືກບັນຈຸ ຢ່ ໃນບັນທຶກການສຶກສາ ແລະ
ການເປີດເຜີຍໄດ້ ຖືກອະນຸ ຍາດໂດຍບ່ ໄດ້ ຮັບການຍິນຍອມຈາກຜ້ ປົ
ກຄອງພາຍໃຕ້
FERPA,
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານ
່
້
ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບກ່ ອນທີຂມນສ່ ວນຕົວຈະຖືກເປີດເຜີຍຕ່ ພາກສ່ວນອ່ື ນ
ນອກເໜືອຈາກເຈົ້າໜ້ າທີ່ຂອງໜ່ ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ ວມ.
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ ານແມ່ ນບ່ ຈາເປັນ
ກ່ ອນທ່ີ ຂ້ ມນສ່ວນຕົວຈະຖືກເປີດເຜີຍຕ່ ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ຂອງໜ່ ວຍງາ
ນທີ່ເຂົ້າຮ່ ວມເພື່ອຈຸ ດປະສົງເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການຂອ
ງ IDEA ພາກ B.
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ ານ
ຫື
ການຍິນຍອມຂອງ
ເດັກທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ມີອາຍຸ ເຖິງການົດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ຂອງລັດ,
ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບກ່ ອນທ່ີ ຂ້ ມນທ່ີ ລະບຸ ຕົວສ່ ວນຕົວຈະຖືກເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ ເຈ້ົ
າໜ້ າທີ່ຂອງໜ່ ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ ວມສະໜອງ
ຫື
ຈ່ າຍຄ່ າບລິການໃນການຫັນປ່ ຽນ.
ຖ້ າລກຂອງທ່ ານລົງທະບຽນ
ຫື
ກາລັງຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ,
່
້
່
ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີບຕັງຢ່ ໃນໂຮງຮຽນດຽວກັນບ່ ອນທ່ີ ທ່ ານອາໄ
ສຢ່ ,
ການຍິນຍອມຂອງທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບກ່ ອນທີ່ຈະມີຂ້ ມນທີ່ລະບຸ ຕົວຕົ
ນສ່ ວນຕົວກ່ ຽວກັບລກຂອງທ່ ານຖືກປ່ ອຍອອກລະຫວ່ າງເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ
ໃນເຂດໂຮງຮຽນ.
ບ່ ອນທີ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຕັ້ງຢ່
ແລະ
່
່
ເຈົ້າໜ້ າທີໃນເຂດໂຮງຮຽນ ບ່ ອນທີທ່ ານອາໄສຢ່ .
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເກັບຮັກສາບັນທຶກຂອງທຸ ກຄົນ ຍົກເວັ້ນທ່ ານ ແລະ
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໂຮງຮຽນທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ,
ຜ້ ທີ່ກວດກາບັນທຶກການສຶກສາພິເສດຂອງລກທ່ ານ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າ ທ່ ານໄດ້ ໃຫ້ ການຍິນຍອມໃຫ້ ເປີດເຜີຍໄດ້ ເທົ່ານັ້ນ.
ບັນທຶກນີ້ ຕ້ ອງປະກອບມີຊື່ຂອງບຸ ກຄົນ, ການເຂົ້າເຖິງວັນທີ ແລະ
ຈຸ ດປະສົງທ່ີ ບຸ ກຄົນດ່ັ ງກ່ າວໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນາໃຊ້ ບັນທຶກດ່ັ ງກ່ າ
ວ.
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໜ່ຶ ງຄົນໃນໂຮງຮຽນຕ້ ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນ
ຄວາມລັບຂອງຂ້ ມນທີ່ເປັນຕົວຕົນໃດໆ. ທຸ ກໆຄົນທີ່ລວບລວມ ຫື
ນາໃຊ້ ຂ້ ມນທ່ີ ລະບຸ ຕົວຕົນສ່ ວນບຸ ກຄົນ
ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫື ຄາແນະນາກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ
ຂ້ັ ນຕອນຕ່ າງໆຂອງລັດກ່ ຽວກັບຄວາມລັບ ພາຍໃຕ້ IDEA ແລະ FERPA.
ແຕ່ ລະໂຮງຮຽນຕ້ ອງຮັກສາລາຍຊ່ື
ແລະ
ຕາແໜ່ ງຂອງພະນັກງານຜ້ ທີ່ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນເຊິ່ງປັດຈຸ ບັນສາມາດເຂົ້
າເຖິງຂ້ ມນທ່ີ ສາມາດລະບຸ ຕົນເອງໄດ້
ສາລັບການກວດກາສາທາລະນະ.
ການດັດແກ້ ບັນທຶກ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຖ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າ ບັນທຶກການສຶກສາ ຂອງລກທ່ ານບ່ ຖືກຕ້ ອງ,
ເຂົ້າໃຈຜິດ
ຫື
ລະເມີດສິດທິຂອງລກທ່ ານ,
່
ທ່ ານອາດຈະຂໃຫ້ ໂຮງຮຽນດັດແກ້ ຂ້ ມນດັງກ່ າວ.
ພາຍໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງຕັດສິນໃຈວ່ າຈະ
້
ປັບປ່ ຽນຂມນ
ຫື
ບ່ .
ຖ້ າໂຮງຮຽນປະຕິເສດການແກ້ ໄຂຂ້ ມນດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ຮຽກຮ້ ອງ,
ຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານຊາບເຖິງການປະຕິເສດ
ແລະ
່
້
ຊາບເຖິງສິດທິຂອງທ່ ານໃນການໄຕ່ ສວນເພືອທ້ າທາຍຂມນໃນບັນທຶ
ກ.
ການໄຕ່ ສວນປະເພດນີ້ແມ່ ນການໄຕ່ ສວນໃນທ້ ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້
FERPA ແລະ ບ່ ແມ່ ນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການຂອງ IDEA
ທີ່ຈັດຂຶ້ນຕ່ ໜ້ າເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຍຸ ຕິທາ.
ອີງຕາມຜົນມາຈາກການໄຕ່ ສວນ,
ຖ້ າວ່ າໂຮງຮຽນຕັດສິນວ່ າ
ຂ້ ມນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນບ່ ຖືກຕ້ ອງ,
ເຂົ້າໃຈຜິດ
ຫື
ບ່ ດັ່ງນ້ັ ນ
ເປັນການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫື ສິດອ່ື ນໆຂອງລກທ່ ານ,
ຕ້ ອງໄດ້ ປ່ຽນແປງຂ້ ມນ
ແລະ
ແຈ້ ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ຖ້ າວ່ າຈາກການໄຕ່ ສວນ,
ທາງໂຮງຮຽນຕັດສິນວ່ າຂ້ ມນນັ້ນບ່ ແມ່ ນບ່ ຖືກຕ້ ອງ, ບ່ ຜິດພາດ ຫື
ບ່ ມີການລະ ເມີດສິດທິສ່ວນຕົວ ຫື
ສິດອື່ນໆຂອງລກທ່ ານ,
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການແຈ້ ງບອກສິດຂອງທ່ ານໃນການວາງຄາເຫັນໃສ່
ຂ້ ມນໃນບັນທຶກຂອງລກທ່ ານເປັນເວລາດົນເທ່ົ າທ່ີ ສ່ ວນຂອງບົດບັນ
ທຶກ ຫື ຂ້ ຂັດແຍ່ ງຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ໂດຍໂຮງຮຽນ.
ຖ້ າທ່ ານຖອນຄືນການຍິນຍອມຂອງທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກ
ສອນສາລັບການໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິ
ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງລກທ່ ານຫັ ງຈາກໂຮງຮຽນໄດ້ ໃຫ້ ບລິການແກ່ ລກ
ທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງດັດແກ້ ເອກະສານການສຶກສາຂອງລກທ່ ານ
ແລະ
ການບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
່
ທ່ ານຍັງມີສິດທີຈະຂໃຫ້ ໂຮງຮຽນດັດແກ້ ບັນທຶກຂອງລກທ່ ານ
ຖ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າບັນທຶກດັ່ງກ່ າວບ່ ຖືກຕ້ ອງ,
ເຂົ້າໃຈຜິດ
ຫື
ລະເມີດສິດທິຂອງລກທ່ ານ.
ການປ້ ອງກັນ ແລະ ການທາລາຍ
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງປົກປ້ ອງຄວາມລັບຂອງບັນທຶກຂອງລກທ່ ານໃນເວລາເ
ກັບກາ, ເກັບຮັກສາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ຂ້ັ ນຕອນການທາລາຍ.
ການທາລາຍ
ໝາຍເຖິງການທາລາຍທາງກາຍຍະພາບ
ຫື
ການກາຈັດຕົວລະບຸ ຕົວຕົນຂອງບຸ ກຄົນອອກຈາກຂ້ ມນ
ເພ່ື ອວ່ າຂ້ ມນດ່ັ ງກ່ າວຈະບ່ ສາມາດການົດຕົນຕົວໄດ້ ອີກຕ່ ໄປ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານຊາບ
ເມ່ື ອຂ້ ມນໃນບັນທຶກຂອງລກທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງໃຫ້ ການບລິການດ້
ານການສຶກສາແກ່ ລກຂອງທ່ ານອີກຕ່ ໄປ.
ຂ້ ມນຕ້ ອງຖືກທາລາຍຕາມຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານຍົກເວັ້ນແຕ່ ຊື່, ທີ່ຢ່ ,

ເບີໂທລະສັບ, ຊັ້ນຮຽນ, ບັນທຶກການເຂົ້າຮຽນ, ຊັ້ນຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ ວມ,
ລະດັບຊັ້ນຮຽນ ແລະ ປີສາເລັດ.
ແຈ້ ງການເຖິງພ່ ແມ່
TEA
ຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຊາບວ່ າພຽງພທີ່ຈະແຈ້ ງໃຫ້ ພ່ ແມ່ ຊາບ
ກ່ ຽວກັບຄວາມລັບຂອງຂ້ ມນທີ່ເປັນຕົວລະບຸ ຕົວຕົນຂອງ ບຸ ກຄົນ,
ລວມທັງ:
ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບຂອບເຂດທ່ີ ແຈ້ ງ
ການດ່ັ ງກ່ າວໄດ້ ຖືກແຈ້ ງອອກເປັນພາສາພ້ື ນເມືອງຂອງກຸ ່ ມປະຊາກ
ອນຕ່ າງໆໃນລັດ;
ຄາອະທິບາຍກ່ ຽວກັບເດັກ
ນ້ ອຍທີ່ມີຂ້ ມນທີ່ສາມາດການົດຕົນຕົວສ່ວນບຸ ກຄົນ,
ປະ
່
່
ເພດຂ້ ມນທີຕ້ ອງການຊອກຫາ,
ວິທີການທີຈະໃຊ້ ໃນການ
່
້
ເກັບກາຂມນ, ລວມທັງແຫ່ ງທີມາຈາກຜ້ ທ່ີ ເກັບກາຂ້ ມນ ແລະ
ການນາໃຊ້ ຂ້ ມນຕ່ າງໆ;
ບົດສະຫຸ ບຂອງນະໂຍບາຍ
ແລະ
້ຂັນຕອນຕ່ າງໆທ່ີ ອົງການທ່ີ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມການເກັບຮັ
ກສາ,
ການເປີດເຜີຍຕ່ ບຸ ກຄົນທີສາມ,
່
້
ການຮັກສາແລະການທາລາຍຂມນທີລະບຸ ຕົວຕົນເອງ
ແລະ
ລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບສິດທັງໝົດຂອງພ່ ແມ່
ແລະ
້
້
ເດັກນ້ ອຍກ່ ຽວກັບຂມນນີ, ລວມທັງສິດທິພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ FERPA
ແລະ ລະບຽບການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໃນ 34 CFR ພາກ 99.

ສະຖານທ່ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນແບບສະໝ
ັ ກໃຈໂດຍພ່ ແມ່
ທ່ ານມີສິດສະເພາະໃນເວລາທ່ີ ທ່ ານສະໝັກໃຈລກຂອງທ່ ານເຂ້ົ າໂຮງ
ຮຽນເອກະຊົນ.
IDEA
ບ່ ໄດ້ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຈ່ າຍຄ່ າຮຽນ,
ລວມທັງການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ,
່
ສາລັບລກຂອງທ່ ານທີມີຄວາມພິການຢ່ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຫື
ສະຖານທີ່ ອານວຍຄວາມສະດວກ ຖ້ າໂຮງຮຽນສາທາລະນະເຮັດໃຫ້
FAPE
ມີໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ
ແລະ
່
ທ່ ານເລືອກທີຈະເອົາບ່ ອນຮຽນເດັກຢ່ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຫື
ສະຖານທີ່.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ໂຮງຮຽນສາທາລະນະທີ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຕັ້ງຢ່ ຈະຕ້ ອງລວມເອົາລກ
ຂອງທ່ ານຢ່ ໃນປະຊາກອນທ່ີ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງພວກເຂົາຖືກແກ້ ໄ
ຂຕາມຂ້ ການົດຂອງ
IDEA
ກ່ ຽວກັບ
່
່
່
້
ເດັກນ້ ອຍທີພແມ່ ຂອງພວກເຂົາໄດ້ ສົງເຂົາຮຽນຢ່ ໃນໂຮງຮຽນເອກະ
ຊົນ.
ເງື່ອນໄຂສາລັບການຈັດວາງເດັກນ້ອຍເຂົ້າຮຽນພຽງຝ່າ
ຍດຽວ
ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພ່ ແມ່ ຂອງເດັກນ້ອຍດ້ ວຍຄ່ າ
ໃຊ້ ຈ່ າຍສາທາລະນະ
ທ່ ານມີສິດສະເພາະໃນເວລາທ່ີ ທ່ ານເອົາລກທ່ ານເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົ
ນ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ເພາະວ່ າທ່ ານບ່ ເຫັນດີກັບໂຮງຮຽນລັດກ່ ຽວກັບການມີໂຄງການທີ່ເໝ
າະສົມກັບລກຂອງທ່ ານ.
ຖ້ າກ່ ອນໜ້ ານ້ີ
ລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງພາຍໃຕ້ ສິດອານາດຂອງໂຮງຮຽນລັດ ແລະ
ທ່ ານເລືອກທ່ີ ຈະລົງທະບຽນລກຂອງທ່ ານເຂ້ົ າໂຮງຮຽນອະນຸ ບານ,
ປະຖົມ
ຫື
ມັດທະຍົມໂດຍບ່ ໄດ້ ຮັບຄວາມເຫັນດີ
ຫື
ການອ້ າງອີງຈາກໂຮງຮຽນລັດ,
ສານ
ຫື
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີອາດຈະຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຈ່ າ
ຍເງິນຄືນໃຫ້ ທ່ານສາລັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການເຂ້ົ າຮຽນນ້ັ ນຖ້ າວ່ າສານ ຫື
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີພົບວ່ າໂຮງຮຽນສາທາລະນະບ່ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້
FAPE ມີໃຫ້ ແກ່ ລກທ່ ານໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມກ່ ອນການລົງທະບຽນນ້ັ ນ
ແລະ
ວ່ າການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນສ່ວນຕົວແມ່ ນເໝາະສົມ.
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີ
ຫື
້
ສານອາດຈະເຫັນວ່ າການບັນຈຸ ເຂົາຮຽນຂອງທ່ ານເໝາະສົມ
ເຖິງແມ່ ນວ່ າການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນບ່ ໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດທີ່ນາ
ໃຊ້ ກັບການສຶກສາທ່ີ ສະໜອງໂດຍ TEA ແລະ ໂຮງຮຽນ.
ຂ້ ຈາກັດໃນການຊົດເຊຍ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຊົດເຊີຍຄືນ
ທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນ
ວັກກ່ ອນໜ້ າອາດຈະຫຸ ດ
ຫື
ປະຕິເສດຖ້ າ:
ໃນກອງປະ
ຊຸມຄະນະກາມະການ
ARD
ທີ່ທ່ ານເຂົ້າຮ່ ວມກ່ ອນນາ
ເອົາລກທ່ ານອອກຈາກໂຮງຮຽນສາທາລະນະ,
ທ່ ານບ່ ໄດ້
ແຈ້ ງໃຫ້ ຄະນະກາມະການ
ARD
ຊາບວ່ າທ່ ານກາລັງ
່
ປະຕິເສດການຈັດຫາທີສະເໜີໂດຍໂຮງຮຽນລັດ ເພ່ື ອສະໜອງ FAPE
ໃຫ້ ແກ່ ລກທ່ ານ, ລວມທັງການລະບຸ ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ ານ ແລະ
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ ານ
ທ່ີ ຈະລົງທະບຽນລກຂອງທ່ ານຢ່ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ໂດຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍພາກລັດ ຫື ຢ່ າງໜ້ ອຍ 10 ວັນລັດຖະການ,
ລວມທັງວັນພັກຜ່ ອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນວັນລັດຖະການ,
ກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະເອົາລກທ່ ານອອກຈາກໂຮງຮຽນລັດ,
ທ່ ານບ່ ໄດ້ ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຂອ
ງຂ້ ມນນັ້ນ
ຫື
່
ກ່ ອນທີທ່ ານຈະເອົາລກທ່ ານອອກຈາກໂຮງຮຽນສາທາລະນະ,
ໂຮງຮຽນສາທາລະນະ
ໄດ້ ໃຫ້ ການແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ ວງໜ້ າ
ແກ່ ທ່ານກ່ ຽວກັບຄວາມຕ້ັ ງໃຈທ່ີ ຈະປະເມີນລກຂອງທ່ ານ,
ລວມທັງຄາຖະແຫງຈຸ ດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນທ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ
ສົມເຫດສົມຜົນ,
ແຕ່ ທ່ ານບ່ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ເດັກສາມາດເຂ້ົ າຮ່ ວມການປະເມີນຜົນໄດ້ ຫື
ສານເຫັນວ່ າການ ກະທາຂອງທ່ ານບ່ ມີເຫດຜົນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ, ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຊົດເຊີຍຄືນຕ້ ອງ ບ່ ຖືກຫຸ ດລົງ
ຫື
ປະຕິເສດສາລັບການທີ່ບ່ ສາມາດແຈ້ ງ
ໃຫ້ ຮັບຮ້ ຖ້າວ່ າ:

ໂຮງຮຽນສາທາລະນະໄດ້ ກັນທ່ ານບ່ ໃຫ້
ແຈ້ງໃຫ້ ຮັບຮ້ ;
ທ່ ານບ່ ໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ ານໃນການໃຫ້ ແຈ້ ງການທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້
ຫື
ການປະຕິບັດຕາມຂ້ ການົດກ່ ອນໜ້ ານີ້ອາດຈະ
ສ່ົ ງຜົນກະທົບຕ່ ຮ່ າງກາຍຂອງລກທ່ ານ. ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງສານ
ຫື
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີ,
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການຊົດເຊີຍຄືນໃໝ່ ອາດຈະບ່ ຖືກຫຸ ດລົງ ຫື ປະຕິເສດ
ສາລັບຄວາມລ້ົ ມເຫວຂອງທ່ ານທ່ີ ຈະໃຫ້ ການແຈ້ ງການທ່ີ ຈາເປັນຖ້ າ
ທ່ ານບ່ ຮ້ ໜັງສື
ຫື
ບ່ ສາມາດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ
ຫື
້
້
່
ການປະຕິບັດຕາມຂການົດກ່ ອນໜ້ ານີ
ອາດຈະສົງຜົນ
ໃຫ້ ອັນຕະລາຍທາງດ້ ານຈິດໃຈທີ່ຮ້ າຍແຮງຕ່ ລກຂອງທ່ ານ.

ການໂອນສິດຂອງພ່ ແມ່
ສິດທັງໝົດຂອງພ່ ແມ່ ພາຍໃຕ້ ການໂອນ
IDEA
ໃຫ້ ເດັກ
ເມື່ອເດັກບັນລຸ ນິຕິພາວະ.
ອາຍຸ ບັນລຸ ນິຕິພາວະຕາມກົດໝາຍຂອງລັດ Texas ແມ່ ນ 18 ປີ.
ສາລັບ
ເດັກນ້ ອຍສ່ວນໃຫຍ່ ,
່
່
ສິດທັງໝົດຂອງພແມ່ ທີປຶກສາຫາລືໃນເອກະສານນ້ີ ຈະໂອນໃຫ້ ເດັກ
ຢ່ ໃນໄວ
18
ປີ.
ເມື່ອສິດທິຂອງຜ້ ປົກຄອງໂອນໃຫ້ ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ຂອງທ່ ານ,
ລາວມີສິດຕັດສິນໃຈໃນການສຶກສາ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າໂຮງຮຽນສາທາລະນະຕ້ ອງຍັງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານຊາບກ່ ຽວກັ
ບການປະຊຸມຄະນະກາມະການ
ARD
ແລະ
ແຈ້ ງການທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ທ່ ານບ່ ສາມາດເຂົ້າຮ່ ວມກອງປະຊຸມໄດ້
ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ໄດ້ ຮັບການເຊ້ື ອເຊີນໂດຍສະເພາະຈາກນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່
ຫື
ໂຮງຮຽນ
ຫື
້
້
້
ເວັນເສຍແຕ່ ວ່ານັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ຂອງທ່ ານຈະໃຫ້ ສິດນັນໃນຂຕົກລົງ
ການຕັດສິນໃຈສະໜັບສະໜນ.
ຜ້ ປົກຄອງທ່ ຖືກແຕ່ ງຕ້ັ ງໂດຍສານສາລັບນັກຮຽນທ່
ເປັນຜ້ ໃຫຍ່
ຖ້ າສານໄດ້ ແຕ່ ງຕ້ັ ງທ່ ານ
ຫື
ບຸ ກຄົນອື່ນເປັນຜ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ,
ສິດທິຕ່ າງໆ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA ຈະບ່ ໂອນໃຫ້ ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ .
ຜ້ ປົກຄອງທ່ີ ຖືກແຕ່ ງຕ້ັ ງຕາມກົດໝາຍຈະໄດ້ ຮັບສິດ.
ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ທ່ ຖືກຄຸ ມຂັງ
ຖ້ ານັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ເປັນຜ້ ຖືກຂັງ,
ສິດທັງໝົດຂອງ
IDEA
ຈະໂອນໃຫ້ ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ໃນອາຍຸ
18
ປີ.
່
່
ທ່ ານຈະບຮັກສາສິດທີຈະໄດ້ ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ ວ
ງໜ້ າທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສຶກສາພິເສດ.

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ ກ່ ອນອາຍຸ 18 ປ

ການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ້ ງ

ມີບາງເງື່ອນໄຂທ່ີ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນພາກທີ 31 ຂອງກົດລະບຽບຄອບຄົວ
Texas ເຊ່ິ ງສ່ົ ງຜົນໃຫ້ ເດັກນ້ ອຍກາຍເປັນຜ້ ໃຫຍ່ ກ່ ອນອາຍຸ 18 ປີ.
ຖ້ າລກທ່ ານມີຄວາມຕ້ັ ງໃຈທ່ີ ຈະເປັນຜ້ ໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ ບົດນ້ີ ,
ສິດທິພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA ຈະໂອນໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານໃນເວລານ້ັ ນ.

ມັນອາດຈະມີບາງຄ້ັ ງທ່ີ ທ່ ານບ່ ເຫັນດີນາການກະທາຂອງໂຮງຮຽນທ່ີ
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
່
ການບລິການທີກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງລກທ່ ານ.
ທ່ ານໄດ້ ຖືກຊຸກຍ້ ຢ່ າງແຮງໃຫ້ ເຮັດວຽກກັບບຸ ກຄະລາກອນໃນໂຮງຮຽ
ນເພື່ອແກ້ ໄຂຄວາມແຕກຕ່ າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ ານອາດຈະຖາມໂຮງຮຽນ
ວ່ າທາງເລືອກໃນການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງທີ່ມັນມີໃຫ້ ສາລັບພ່ ແມ່ ແມ່
ນຫຍັງ.
TEA
ສະເໜີທາງເລືອກ
4
ຢ່ າງທ່ີ
ເປັນທາງການສາລັບການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງດ້ ານການສຶກສາພິເສດ:
ການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ IEP, ການບລິການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ຂະບວນການແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ໂຄງການພິຈາລະນາໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ.

ທາງເລືອກສາລັບຄວາມເປັນຜ້ ປົກຄອງ
ໂຮງຮຽນສາທາລະນະຕ້ ອງໃຫ້ ກຽດແກ່ ອານາດທະນາຍຄວາມ
ຫື
ຂ້ ຕົກລົງການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ ອງທີ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍນັກຮຽນຜ້ ໃຫ
ຍ່ ຂອງທ່ ານ.
ການແຈ້ ງການ ແລະ ຂ້ ມນທ່ ຈາເປັນ
ໃນ ຫື
ກ່ ອນວັນເກີດອາຍຸ 17 ປີຂອງລກທ່ ານ, ໂຮງຮຽນ
ສາທາລະນະຕ້ ອງໄດ້ ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ທ່ານ
ແລະ
ລກຂອງທ່ ານອະທິບາຍການໂອນສິດທິຂອງ
ພ່ ແມ່
ແລະ
ລວມເອົາຂ້ ມນກ່ ຽວກັບການເປັນຜ້ ປົກຄອງ
ແລະ
ທາງເລືອກອື່ນໃນການເປັນປົກຄອງ,
ລວມທັງຂ້
ຕົກລົງການຕັດສິນໃຈທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ແລະ
ການສະໜັບສະໜນ
ແລະ
ການບລິການອື່ນໆ
ທ່ີ ອາດຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ລກຂອງທ່ ານດາລົງຊີວິດແບບອິດສະຫະ.
IEP
້
ຂອງລກທ່ ານກຕ້ ອງລະບຸ ວ່ າໂຮງຮຽນສາທາລະນະໄດ້ ສະໜອງຂມນນ້ີ .
ໃນວັນເກີດປີທ່ີ
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ຂອງລກທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນສາທາລະ
ນະຕ້ ອງໄດ້ ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ ທ່ານ
ແລະ
ລກຂອງທ່ ານວ່ າສິດທິຂອງພ່ ແມ່ ໄດ້ ໂອນໃຫ້ ນັກຮຽນຜ້ ໃຫຍ່ .
ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນນ້ີ ຕ້ ອງປະກອບມີຂ້ ມນ
ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບການເປັນຜ້ ປົກຄອງ
ແລະ
ທາງເລືອກອື່ນສາລັບການເປັນຜ້ ປົກຄອງ,
ລວມທັງ
ຂ້ ຕົກລົງການຕັດສິນໃຈທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜນ
ແລະ
ການສະໜັບສະໜນ
ແລະ
່
່
ການບລິການອືນໆທີອາດຈະຊ່ ວຍລກທ່ ານໃນການດາລົງຊີວິດແບບອິ
ດສະຫະ.
ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້ຍັງຕ້ ອງລວມເອົາຂ້ ມນຕິດຕ່ ເພື່ອ
ນາໃຊ້ ໃນການຊອກຫາຂ້ ມນເພ່ີ ມເຕີມ.

ຂ້ ມນການສຶກສາພິເສດ
ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຂ້ ມນກ່ ຽວກັບປະເດັນການສຶກສາພິເສດ,
ທ່ ານອາດຈະໂທຫາສນຂ້ ມນການສຶກສາພິເສດທ່ີ ເບີ 1-855-SPEDTEX (1855-773-3839).
ຖ້ າທ່ ານໂທຫາເບີນ້ີ
ແລະ
ຝາກຂ້ ຄວາມ,
ຜ້ ໃດຜ້ ຫນຶ່ງຈະໂທຫາທ່ ານໃນເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ບຸ ກຄົນທີ່ຫໜວກ ຫື ຫໜວກບ່ ສາມາດໂທຫາເບີ SPEDTEX ໂດຍໃຊ້
Relay Texas ເວລາ 7-1-1.

ຄວາມແຕກຕ່ າງລະຫວ່ າງຂັ້ນຕອນໃນການຮ້ ອງທຸ ກ
ແລະ ການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ ແລະ ຄາຮ້ ອງ
ທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ລະບຽບການສຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານກາງການົດຂ້ັ ນຕອນແຍ
ກຕ່ າງຫາກສາລັບການຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ສາລັບການຮ້ ອງທຸ ກແລະການໄຕ່ ສວນ
ຕາມຕາມຂະບວນການ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງເທິງ, ບຸ ກຄົນ ຫື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ,
ລວມທັງບຸ ກຄົນທີ່
ມາຈາກນອກລັດ,
ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ ອງຮຽນພິເສດເພື່ອ
ກ່ າວຫາການລະເມີດຂ້ ການົດໃດໆຂອງ IDEA Part B ໂດຍໂຮງຮຽນ, TEA,
ຫື
ອົງການຈັດຕ້ັ ງສາທາລະນະ ອ່ື ນໆ. ພຽງແຕ່ ທ່ານ ຫື
ໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ສາມາດ
່ຍືນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຫັ ກການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຂ້ ສະເໜີ
ຫື
ການປະຕິເສດທີ່ຈະລິເລີ່ມ
ຫື
ປ່ ຽນແປງການການົດ,
ການປະເມີນຜົນຫື ການຈັດຫາການຮຽນຂອງເດັກພິການ,
ຫື
່
ການສະໜອງ
FAPE
ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ.
ໃນຂະນະທີ
TEA
່
ໂດຍທົວໄປແລ້ ວຕ້ ອງແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດພາ
ຍໃນການົດເວລາ
60
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າການົດເວລາຈະຖືກຂະຫຍາຍຢ່ າງຖືກຕ້ ອງ,
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການຕ້ ອງໄດ້ ຍິນຄາ
ຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ
(ຖ້ າບ່ ໄດ້ ຮັບການແກ້
ໄຂຜ່ ານກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ
ຫື
ຜ່ ານການໄກ່ ເກ່ ຍ)
ອອກ
ຄາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ
45
ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນພາຍຫັ ງສິ້ນສຸ ດໄລຍະການແກ້ ໄຂ,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິ
້
້
ບາຍໄວ້ ໃນເອກະ
ສານນີພາຍໃຕ້ ຫົວຂຂະບວນການແກ້ ໄຂ,
້
່
້
ເວັນເສຍແຕ່ ວ່າເຈົາໜ້ າທີໄຕ່ ສວນໃຫ້ ການຕ່ ເວລາສະເພາະຂອງກາ
ນຮ້ ອງຂຕາມຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານ ຫື ການຮ້ ອງຂ ຂອງໂຮງຮຽນ.

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ IEP ຂອງລັດ
ຕາມທີ່ໄດ້ ການົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍຂອງລັດ,
TEA
ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງໂຄງການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ ານ
IEP
ຂອງລັດເພື່ອໃຫ້ ຜ້ ອານວຍຄວາມສະດວກດ້ ານ IEP ເປັນເອກະລາດ
ເພ່ື ອຊ່ ວຍກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການ
ARD
່
່
້
ສາລັບພາກສ່ວນທີມີຂຂັດແຍ້ ງກ່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີກ່ ຽວຂ້ ອງ
ກັບການຈັດຫາ FAPE ໃຫ້ ເດັກພິການ. ເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດເພື່ອໃຫ້
TEA ໃຫ້ ຜ້ ອານວຍຄວາມສະດວກເປັນເອກະລາດມີດ່ັ ງນ້ີ :
▪ ແບບຟອມການຮ້ ອງຂທ່ີ ຕ້ ອງການຈະຕ້ ອງເຮັດໃຫ້ ສາເລັດ
ແລະເຊັນໂດຍທັງທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນ.
ແບບຟອມນີ້ມີເປັນພາສາອັງກິດ
ແລະ
ສະເປນ,
່
ໃນອອນລາຍທີ Individualized Education Program Facilitation (Link:
bit.ly/3spluIV). ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ຕາມການຮ້ ອງຂຈາກ TEA.
▪ ຂ້ ຂັດແຍ່ ງຕ້ ອງກ່ ຽວຂ້ ອງກັບກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການ
ARD ເຊິ່ງຂ້ ຕົກລົງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່ ຽວກັບໜຶ່ງ ຫື
ຫາຍອົງປະກອບທີ່ຈາເປັນຂອງ IEP ບ່ ໄດ້ ບັນລຸ ແລະ ຄະນະ
ກາມະການ
ARD
ໄດ້ ຕົກລົງທ່ີ ຈະພັກຜ່ ອນ
ແລະ
້
ຈັດຕັງກອງປະຊຸມຄືນໃໝ່ .
▪ ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ຍື່ນແບບຟອມຄາຮ້ ອງທີ່ຕ້ ອງການພາຍໃ
ນຫ້ າວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຂອງກອງປະຊຸມຄະນະກາມະກ
ານ ARD ທ່ີ ສ້ິ ນສຸ ດລົງດ້ ວຍຄວາມບ່ ເຫັນດີ
ແລະ
່
ຜ້ ອານວຍຄວາມສະດວກຕ້ ອງມີໃຫ້ ໃນວັນທີການົດສາລັບ
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄືນໃໝ່ .
▪ ຂ້ ຂັດແຍ້ ງບ່ ຕ້ ອງກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການການົດການສະແດງອ
ອກ ຫື ການການົດການຈັດຫາ IAES.
▪ ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງບ່ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການ
ໄກ່ ເກ່ ຍການສຶກສາພິເສດ.
▪ ບັນຫາທ່ີ ຂັດແຍ້ ງຕ້ ອງບ່ ແມ່ ນຫົວເລ່ື ອງຂອງການຮ້ ອງທຸ
ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ຫື
ການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ.
▪ ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນບ່ ຕ້ ອງເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການ
ອານວຍຄວາມສະດວກດ້ ານ
IEP
ກ່ ຽວກັບເດັກ
ດຽວກັນພາຍໃນປີຮຽນດຽວກັນຂອງການຍື່ນຄາຮ້ ອງຂກາ
ນອານວຍຄວາມສະດວກໃນປະຈຸ ບັນ.
▪ ກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບແຜນງານອານວຍຄວາ
ມສະດວກໃຫ້ ແກ່ IEP ຂອງລັດສາມາດເບ່ິ ງໄດ້ ທ່ີ 19 TAC §89.1047
(Link: bit.ly/39B7jIa).

ການບລິການ ການໄກ່ ເກ່ ຍ
ການໄກ່ ເກ່ ຍຕ້ ອງມີເພື່ອແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບບັນຫາໃດໜ່ຶ ງພາ
ຍໃຕ້ ກົດໝາຍ
IDEA
ພາກ
B,
ລວມທັງ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ ອນການຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ.

ດັ່ງນັ້ນ,
ການໄກ່ ເກ່ ຍສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ເພື່ອແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ
IDEA
ພາກ
B
່
່
ວ່ າທ່ ານໄດ້ ຍືນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການເພືອຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວ
ນຕາມຫັ ກຂະບວນການດ່ັ ງທ່ີ ອະທິບາຍພາຍໃຕ້ ຫົວຂ້ .
ການໄກ່ ເກ່ ຍບ່ ຈາກັດການຂັດແຍ້ ງລະຫວ່ າງພ່ ແມ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ກ່ ຽວກັບການການົດ,
ການປະເມີນຜົນ
ຫື
ການຈັດຫາການສຶກສາຂອງເດັກ ຫື ການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ.
ການໄກ່ ເກ່ ຍແມ່ ນຂະບວນການແບບສະໝັກໃຈ.
ດັ່ງນັ້ນ,
ຖ້ າທັງທ່ ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຕົກລົງເຫັນດີເຂົ້າຮ່ ວມການ ໄກ່ ເກ່ ຍ, TEA
ເຮັດການຈັດການ
ແລະ
ຈ່ າຍຄ່ າການໄກ່ ເກ່ ຍ.
່
່
ການໄກ່ ເກ່ ຍອາດຈະບຖືກນາໃຊ້ ເພືອຊັກຊ້ າ
ຫື
ປະຕິເສດທ່ ານຕ່ ການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
ຫື
ສິດທິອ່ື ນໆພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA.
TEA
ໃຫ້ ການບລິການການໄກ່ ເກ່ ຍໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນແຕ່ ລະຄັ້ງທີ່ມີກາ
ນຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ.
ແຕ່ ວ່າ,
່
ທ່ ານອາດຈະຂການບລິການໄກ່ ເກ່ ຍທຸ ກເວລາທີທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນມີຂ້ ຂັດແຍ້ ງກ່ ຽວກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA
ພາກ B.
ຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍບ່ ແມ່ ນພະນັກງານຂອງ
TEA
ຫື
ເຂດການ
່
່
ສຶກສາທີພົວພັນກັບການສຶກສາ
ຫື
ເບິງແຍງເດັກຜ້ ທ່ີ
ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍ
ແລະ
່
ພວກເຂົາບສາມາດມີຜົນປະໂຫຍດສ່ ວນຕົວ ຫື ດ້ ານວິຊາຊີບທ່ີ
ຈະຂັດແຍ້ ງກັບຈຸ ດປະສົງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບຸ ກຄົນຜ້ ທີ່ມີຄຸ ນວຸ ດທິໃນຖານະເປັນຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍບ່ ແມ່ ນພະນັກງານ
ຂອງໂຮງຮຽນເຂດ
ຫື
ຂອງ
TEA
ພຽງແຕ່ ຍ້ ອນ
ວ່ າລາວໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງິນຈາກ
TEA
່
່
ເພືອເຮັດໜ້ າທີເປັນຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍ.
ຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍແມ່ ນຜ້ ຊ່ ຽວຊານທີ່ມີຄຸ ນນະພາບ
ແລະ
ມີຄວາມຊານານໃນການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງ
ແລະ
ມີຄວາມຮ້ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍການສຶກສາພິເສດ.
ບົດບາດ
ຂອງຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍແມ່ ນມີຈຸ ດປະສົງ
ແລະ
່ບເຂ້ົ າຂ້ າງຝ່ າຍໃດຝ່ າຍໜ່ຶ ງໃນການໄກ່ ເກ່ ຍ.
ເປ້ົ າໝາຍຂອງການໄກ່ ເກ່ ຍ
ແມ່ ນເພ່ື ອຊ່ ວຍທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນໃນການບັນລຸ ຂ້ ຕົກລົງທີ່ໃຫ້ ທັງສອງທ່ ານພໃຈ.
ການເຊື່ອມຕ່ ກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍໃນປັດຈຸ ບັນສາມາດພົ
ບໄດ້ ທ່ີ Office of General Counsel, Special Mediation Program (Link: bit.ly/39yQTjK).

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຖ້ າທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນເຫັນດີໄກ່ ເກ່ ຍ,
ທ່ ານສາມາດ
ຕົກລົງທີ່ຈະໃຊ້ ຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍສະເພາະ
ຫື
ຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍຈະໄດ້ ຮັບການມອບໝາຍ
ໂດຍບັງເອີນ.
່ບວ່ າໃນກລະນີໃດກຕາມ,
ຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍຈະຕິດຕ່ ທ່ ານໂດຍດ່ ວນເພື່ອຈັດຕາຕະ
ລາງການໄກ່ ເກ່ ຍໃນສະຖານທ່ີ ແລະ ເວລາທ່ີ ສະດວກຕ່ ທ່ ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນ.
ການສົນທະນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍຕ້ ອງເປັນຄວາມລັບ.
ສານດັ່ງກ່ າວບ່ ສາມາດຖືກນາໃຊ້ ເປັນຫັ ກ
ຖານໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການໃນອະນາຄົດ
ຫື
ການດາເນີນຄະດີແພ່ ງຂອງສານລັດຖະບານກາງ
ຫື
ສານ
ລັດຂອງລັດທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ອພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA ພາກ B.
ຖ້ າທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງໂດຍຜ່ ານຂະ
ບວນການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ທັງສອງຝ່ າຍຈະຕ້ ອງເຂົ້າສ່ ຂ້ ຕົກລົງທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງຖືກຕ້ ອງ
ຕາມກົດໝາຍທ່ີ ການົດການແກ້ ໄຂ.
ຂ້ ຕົກລົງດ່ັ ງກ່ າວຕ້ ອງລະບຸ ວ່ າທຸ ກໆການສົນທະ
ນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະການໄກ່ ເກ່ ຍຈະເປັນຄວາມລັບ
ແລະ
່
ອາດຈະບຖືກນາໃຊ້ ເປັນຫັ ກຖານໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການຕ່
ໄປ
ຫື
ການດາເນີນຄະດີແພ່ ງ.
ຂ້ ຕົກ
່
ລົງດັງກ່ າວຍັງຕ້ ອງໄດ້ ເຊັນໂດຍທັງທ່ ານ ແລະ ຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນ
ເມືອງທີ່ມີສິດອານາດໃນການຜກມັດເຂດການສຶກສາ.
ຂ້ ຕົກລົງການໄກ່ ເກ່ ຍເປັນລາຍລັກອັກ ສອນແມ່ ນຖືກຜກມັດ ແລະ
ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ໄດ້ ຢ່າງເປັນກົດໝາຍ
ໃນສານໃດໜຶ່ງທີ່ມີສິດອານາດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງລັດເພື່ອຮັບຟັງ
ຄະດີປະເພດນ້ີ ຫື ຢ່ ໃນສານປະຈາເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ ານສາມາດຊອກຫາຂ້ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍໃນ
ເວັບໄຊທ໌ TEA ທີ່ Office of General Counsel, Special Mediation Program (Link: bit.ly/39yQTjK).
ກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍການສຶກສາ
ພິເສດສາມາດເບ່ິ ງໄດ້ ທ່ີ 19 TAC §89.1193 (Link: bit.ly/35Dyrp2).

ຂະບວນການແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ທາງເລືອກອື່ນສາລັບການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງດ້ ານການສຶກສາພິເສດແ
ມ່ ນຂະບວນການແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດຂອງ
TEA.
ໃນເອກະສານນ້ີ ,
ຄາຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ໝາຍເຖິງຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງລັດພາຍໃຕ້
IDEA
ແລະ
້
ລະບຽບການຈັດຕັງປະຕິບັດ.
ຖ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າອົງການພາກລັດໄດ້ ລະເມີດຂ້ ການົດດ້ ານການສຶກສາ
ພິເສດ
ຫື
ຖ້ າທ່ ານເຊື່ອວ່ າອົງການພາກລັດບ່ ປະຕິບັດຄາຕັດສິນການໄຕ່ ສວນຕ

າມຂະບວນການ,
ທ່ ານອາດຈະສົ່ງຄາຮ້ ອງທຸ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ
TEA.
່
ທ່ ານຍັງຕ້ ອງສົ່ງຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງທ່ ານໃຫ້ ໜ່ວຍງານທີຜ້ ຮ້ ອງທຸ ກ
ຍ່ື ນໃນເວລາດຽວກັນທ່ ານສ່ົ ງຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງທ່ ານໄປທ່ີ
TEA.
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫື ບຸ ກຄົນໃດໜຶ່ງ, ລວມທັງລັດ ໜຶ່ງຈາກລັດອື່ນ,
ສາມາດຍື່ນຄາຮ້ ອງຮຽນພິເສດກ່ ຽວກັບການສຶກສາກັບ
TEA.
່
ການົດເວລາການຮ້ ອງຮຽນຈະເລີມຕົ້ນໃນມື້ເຮັດວຽກຕ່ ໄປຫລັງຈາກ
ມ້ື ທ່ີ TEA ໄດ້ ຮັບຄາ ຮ້ ອງທຸ ກ.
ໄດ້ ສ້າງແບບຟອມເພ່ື ອຊ່ ວຍພ່ ແມ່
ແລະ
ພາກສ່ວນ
ອື່ນໆໃນການຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ.
ພາກສ່ ວນທ່ີ ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດສາມາດໃຊ້ ແບບ
ຟອມຂອງລັດ
ຫື
ເອກະສານອື່ນໆ
ຕາບໃດ
່ທີຄາຮ້ ອງທຸ ກລວມມີຂ້ ມນທ່ີ ຈາເປັນທັງໝົດ.
ຄາຮ້ ອງທຸ ກທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ ານຕ້ ອງອະທິບາຍເ
ຖິງການລະເມີດທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນບ່ ເກີນໜ່ຶ ງປີກ່ ອນວັນທີທ່ີ ຄາຮ້ ອງທຸ ກໄ
ດ້ ຮັບ.
ຄາຮ້ ອງທຸ ກຕ້ ອງປະກອບມີ:
ຖະແຫງການວ່ າອົງການພາກລັດໄດ້ ລະເມີດຂ້ ການົດການສຶກສາພິເ
ສດ, ຂ້ ເທັດຈິງທີ່ຄາຖະແຫງດັ່ງກ່ າວແມ່ ນອີງໃສ່ ແລະ ລາຍເຊັນ ແລະ
ຂ້ ມນຕິດຕ່ ຂອງທ່ ານ. ຖ້ າຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວຂ້ ອງກັບເດັກສະເພາະ,
ຄາຮ້ ອງຮຽນຕ້ ອງລວມເອົາ: ຊື່
ແລະ ທີ່ຢ່ ຂອງເດັກ ຫື
້ຂມນຕິດຕ່ ທ່ີ ມີຖ້ າເດັກບ່ ມີທ່ີ ຢ່ ອາໃສ,
ຊ່ື ຂອງໂຮງຮຽນຂອງເດັກ
ແລະ
ລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະຂອງບັນຫາຂອງເດັກ,
ລວມ
່
່
້
ທັງຂເທັດຈິງທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບບັນຫາໃນຂອບເຂດທີຮ້
ແລະ
ມີໃຫ້ ທ່ານຢ່ ເວລາ.
ຄາຮ້ ອງທຸ ກຍັງຕ້ ອງໄດ້ ລວມເອົາ
ການສະເໜີແກ້ ໄຂບັນຫາໃນຂອບເຂດທ່ີ ຮ້
ແລະ
ມີໃຫ້
ແກ່ ຜ້ ຮ້ ອງທຸ ກໃນເວລາທີ່ຄາຮ້ ອງ ທຸ ກໄດ້ ຍື່ນ.
ພາຍຫັ ງການຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ,
TEA
ຈະໃຫ້ ໂອກາດແກ່ ຜ້ ຮ້ ອງທຸ ກສົ່ງຂ້ ມນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວ
ກັບຂ້ ກ່ າວຫາໃນຄາຮ້ ອງທຸ ກ,
ໂດຍທາງປາກເປ່ົ າ
ຫື
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
TEA
ຍັງຈະໃຫ້ ໂອກາດແກ່
່
່
ອົງການພາກລັດເພືອຕອບສະໜອງຕຄາຮ້ ອງທຸ ກ
ແລະ
ໂອກາດທີ່ຈະສົ່ງຄາສະເໜີເພື່ອແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກ. ພ້ ອມກັນນັ້ນ, TEA
ຍັງຈະໃຫ້ ໂອກາດແກ່ ພ່ ແມ່ ຜ້ ທ່ີ ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກ
ແລະ
ອົງການພາກລັດໃຫ້ ດາເນີນ ການໄກ່ ເກ່ ຍ.
ພາຍໃນ
60
ວັນປະຕິທິນຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກ
ກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດ,
TEA
ຈະດາເນີນການສືບສວນ,
ລວມທັງການສືບສວນຢ່ ໃນສະຖານທີ່ຖ້ າຈາເປັນ. ການົດເວລາ 60
ວັນ
ສາລັບການແກ້ ໄຂຄາ
່
ຮ້ ອງທຸ ກອາດຈະຖືກຂະຫຍາຍໄປເນືອງຈາກສະພາບການພິເສດທ່ີ ກ່ ຽ
ວຂ້ ອງກັບຄາຮ້ ອງທຸ ກໂດຍສະເພາະ
ຫື

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຖ້ າທັງສອງຝ່ າຍທີ່ມີຄາຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການສຶກສາພິເສດເຫັນດີຕ່ ກາ
ນຕ່ ເວລາເພ່ື ອດາເນີນການໄກ່ ເກ່ ຍ
ຫື
ວິທີທາງເລືອກອ່ື ນ
ຂອງການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ້ ງ.

ຖ້ າຈາເປັນ,
ລວມທັງ:
(ກ)
ກິດຈະກາການຊ່ ວຍເຫື ອທາງດ້ ານເຕັກນິກ; (b) ການເຈລະຈາ ແລະ (c)
ການດາເນີນການແກ້ ໄຂເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດຕາມ.

ໃນການດາເນີນການສືບສວນ, TEA ຈະກວດເບິ່ງທຸ ກຂ້ ມນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ແລະ
ຕັດສິນໃຈຢ່ າງເປັນອິດສະຫະວ່ າອົງການພາກລັດໄດ້ ລະເມີດຂ້ ການົດ
ການສຶກສາພິເສດຂອງລັດຖະບານກາງ ຫື ລັດ. TEA ຈະອອກຄາຕັດສິນ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍກ່ າວຫາແຕ່ ລະຂ້ ກ່ າວຫາລວມ
ທັງການຄ້ົ ນພົບຂ້ ເທັດຈິງ,
ຂ້ ສະຫຸ ບ
ແລະ
ເຫດຜົນ
ສາລັບການຕັດສິນໃຈຂອງ TEA.
ໃນການແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກທີ່
TEA
ໄດ້ ພົບເຫັນຄວາມ
ລົ້ມແຫວໃນການໃຫ້ ການບລິການທີ່ເໝາະສົມ,
TEA
່
ຕ້ ອງແກ້ ໄຂຄວາມລົ້ມແຫວໃນການໃຫ້ ການບລິການທີເໝາະສົມ,
ລວມທັງການດາເນີນການແກ້ ໄຂທ່ີ ເໝາະ
ສົມເພື່ອແກ້ ໄຂຄວາມຕ້ ອງການຂອງເດັກ (ເຊັ່ນການບລິ ການຊົດເຊີຍ
ຫື
ການຊົດເຊີຍເງິນຕາ)
ແລະ
ເໝາະສົມການສະໜອງການບລິການໃນອະນາຄົດສາລັບເດັກພິການ.

ທ່ ານສາມາດຊອກຫາຂ້ ມນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບຂະບວນການຮ້ ອງທຸ ກ
ດ້ ານການສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ແບບຟອມການສືບສວນການຮ້ ອງຮຽນຢ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ TEA ທີ່ Special

ການຕັດສິນໃຈຂອງ
TEA
ກ່ ຽວກັບການຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານ
ການສຶກສາພິເສດແມ່ ນສຸ ດທ້ າຍແລະອາດຈະບ່ ຖືກອຸ ທອນ.
ການຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກບ່ ໄດ້ ລົບລ້ າງສິດຂອງທ່ ານໃນການຮ້ ອງຂການໄກ່
ເກ່ ຍ ຫື ການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ. ຖ້ າທ່ ານຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກ ແລະ
ຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການກ່ ຽວກັບປະເດັນດຽວກັນ, TEA
ຈະການົດບັນຫາໃດໜຶ່ງໃນຄາຮ້ ອງທຸ ກທີ່ຖືກແກ້ ໄຂໃນການໄຕ່ ສວນ
ຕາມຂະບວນການຈົນກວ່ າການໄຕ່ ສວນຈະສ້ິ ນສຸ ດລົງ.
ບັນຫາໃດໜ່ຶ ງໃນຄາຮ້ ອງທຸ ກທ່ີ ບ່ ແມ່ ນສ່ວນໜ່ຶ ງຂອງການໄຕ່ ສວນຕ
າມຂະບວນການຈະຖືກແກ້ ໄຂພາຍໃນການົດເວລາ
ແລະ
້ຂັນຕອນຕ່ າງໆທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນ ເອກະສານນ້ີ .
ຖ້ າວ່ າປະເດັນທ່ີ ຖືກຍົກຂ້ຶ ນມາໃນການຮ້ ອງທຸ ກຖືກຕັດສິນໃນການໄ
ຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບພາກສ່ວນດຽວກັນ,
ການຕັດສິນຄະດີແມ່ ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕ່ ບັນຫາດັ່ງກ່ າວ, ແລະ TEA
ຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຜ້ ຮ້ ອງທຸ ກຮ້ ຜົນກະທົບນ້ັ ນ.
TEA
ຕ້ ອງມີຂ້ັ ນຕອນການຂຽນສາລັບການເຜີຍແຜ່ ຂ້ັ ນ
ຕອນການຮ້ ອງທຸ ກຂອງຕົນຢ່ າງກວ້ າງຂວາງຕ່ ພ່ ແມ່
ແລະ
ບຸ ກຄົນທີ່ສົນໃຈອື່ນໆ,
ລວມທັງສນອົບຮົມຜ້ ປົກຄອງ
ແລະ
ສນຂ້ ມນຂ່ າວສານ,
ອົງການປົກປ້ ອງ
ແລະ
ສົ່ງເສີມ,
ສນການດາລົງຊີວິດອິດສະຫະ ແລະ ໜ່ ວຍງານທີ່ເໝາະ ສົມອື່ນໆ.
TEA
ຕ້ ອງມີຂັ້ນຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຮັບປະ
້
ກັນການຈັດຕັງປະຕິບັດການຕັດສິນສຸ ດທ້ າຍຢ່ າງມີປະສິດທິຜົນ,

Education Dispute Resolution Processes (Link: bit.ly/3bL6n73).

ກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຂະບວນການຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານການ
ສຶກສາພິເສດສາມາດເບ່ິ ງໄດ້ ທ່ີ 19 TAC §89.1195 (Link: bit.ly/35IU1rY).

ຂ້ັ ນຕອນດາເນນການຄົບຕາມກົດໝາຍ
ທາງເລືອກທີສີ່ສາລັບການແກ້ ໄຂການພິພາກສາດ້ ານ
ການສຶກສາພິເສດແມ່ ນໂຄງການການພິຈາລະນາຄະດີຄົບຕາມກົດ
ໝາຍ.
ໃນການໄຕ່ ສວນຄະດີຄົບຕາມກົດໝາຍ,
່
່
້
ເຈົາໜ້ າທີທີ່ ຮັບຟັງພິຈາລະ
ນາຄະດີທີ່ເປັນກາງຈະຮັບຟັງພະຍານຫັ ກຖານຈາກຄ່ ກລະນີ
ແລະ
່
ຕັດສິນໃຈທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຕາມກົດໝາຍ.
ເພື່ອຮ້ ອງຂໃຫ້ ມີການພິຈາລະນາຄະດີ, ທ່ ານ ຫື ໂຮງຮຽນ (ຫື
ທະນາຍຄວາມ/ຕົວແທນຂອງທ່ ານ
ຫື
ທະນາຍຄວາມ/ຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນ)
ຕ້ ອງຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຄົບຕາມກົດໝາຍຕ່ ອີກຝ່ າຍໜຶ່ງ
ແລະ
ຍື່ນຕ່ ໃຫ້
TEA.
່
ທ່ ານມີສິດທີຈະຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຄະດີຄົບຕາມກົດໝາຍ
ໂດຍການຍື່ນທຸ ກຄາຮ້ ອງທຸ ກຄົບຕາມກົດໝາຍ
ກ່ ຽວກັບການລະບຸ ຕົວຕົນ,
ການປະເມີນຜົນ
ຫື
ການ
້
ບັນຈຸ ເຂົາຮຽນຂອງລກທ່ ານ
ຫື
ການສະໜອງ
FAPE
ໃຫ້ ແກ່ ລກຂອງທ່ ານ.
ຖໍ້ າທື່ ານຍື່ື ນຄາຮໍ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາໃນ
ຫື
ກື່ ອນວັນທີ
31
ສິງຫາ
2022,
ກົດໝາຍທື່ີ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ໃນເວລານໍ້ັ ນ
ຼ່ ງ
ການົດໃຫໍ້ ທື່ານຕໍ້ ອງຍືື່ນຄາຮໍ້ ອງທຸ ກພາຍໃນ
ໜ
ື່
ປີນັບຈາກວັນທີທີທື່ ານຮູ ໍ້
ຫື
ຄວນຮູ ໍ້ ກື່ຽວກັບການກະທາທີື່ຖືກກື່ າວຫາທີື່ເປັນພືໍ້ນຖານຂອງ
ການຮໍ້ ອງທຸ ກ.
ແນວໃດກຕາມ,
ື່
ື່
ເນືອງຈາກກົດໝາຍມີການປື່ ຽນແປງ, ເລີມແຕື່ ວັນທີ 1 ກັນຍາ
2022
ເປັນຕໍ້ົ ນໄປ,
ທື່ ານຕໍ້ ອງຍືື່ນຄາຮໍ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາພາຍໃນ
ສອງ
ປີນັບຈາກວັນທີທື່ີ ທື່ ານຮູ ໍ້
ຫື
ຄວນຮູ ໍ້ ກື່ຽວກັບການກະທາທີື່ຖືກກື່ າວຫາທີື່ພືໍ້ນຖານຂອງການ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຮໍ້ ອງທຸ ກ.
ການົດເວລານີໍ້
ຍັງຖືກຮຽກອີກຢື່ າງໜຶື່ງວື່ າເປັນ
ກົດແຫື່ ງຂໍ້ ຈາກັດ.
ການົດເວລານີ້ບ່ ໄດ້ ນາໃຊ້ ກັບທ່ ານ
ຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການປ້ ອງກັນ
ຈາກການຍື່ນຄາຮ້ ອງ
ທຸ ກຕາມຫັ ກຂະບວນການ
ເພາະວ່ າໂຮງຮຽນໄດ້ ສະ
ແດງຄວາມບ່ ຖືກ ຕ້ ອງໂດຍສະເພາະທ່ີ ໂຮງຮຽນໄດ້ ແກ້ ໄຂບັນຫາ
ຫື
ຍ້ ອນວ່ າທາງໂຮງຮຽນບ່ ຍອມຮັບຂ້ ມນຈາກທ່ ານ
່ທີຈາເປັນຕ້ ອງໃຫ້ ທ່ານ.
ໃນຂະນະທ່ີ ບ່ ແມ່ ນຂ້ ການົດຂອງກົດໝາຍ
IDEA,
ກົດໝາຍຂອງລັດ
Texas
່
້
ໃຫ້ ຂການົດດັງກ່ າວໃນບາງສະຖານະການ,
ຂ້ ການົດໜຶ່ງປີຂອງຂ້ ຈາກັດ
ໃນການຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການອາດຈະຖືກຈາກັດ ຫື
ຢຸ ດຖ້ າທ່ ານເປັນສະມາຊິກທີ່ປະຕິບັດໜ້ າທີ່
ຂອງກາລັງປະກອບອາວຸ ດ,
ຄະນະກາມາທິການອົງການບລິຫານດ້ ານມະຫາສະມຸ ດ
ແລະ
ບັນຍາກາດແຫ່ ງຊາດ
ຫື
ຄະ
ນະກາມະການບລິການ
ສາທາລະນະສຸ ກຂອງ
ສະຫະລັດອາ
ເມລິກາ
ແລະ
ຖ້ າຫາກວ່ າຍັດຕິຂອງຂ້ ຈາກັດຂອງກົດໝາຍລັດຖະ
ບານກາງທ່ີ ຮ້ ກັນໃນ ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍ ການບັນເທົາທຸ ກຂອງສະ
ມາຊິກບລິການແມ່ ນໃຊ້ ກັບທ່ ານ.
ຖ້ າທ່ ານຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການເພື່ອຮ້ ອງຂການ
ໄຕ່ ສວນຄະດີເປັນໄປຕາມຂະບວນການ,
ທ່ ານມີພາລະ
້
ໃນການພິສດວ່ າໂຮງຮຽນໄດ້ ລະເມີດຂການົດດ້ ານການສຶກສາພິເສດ.
ໃນບາງສະຖານະການ,
ໂຮງຮຽນສາມາດ
ຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການເພື່ອຮ້ ອງຂການໄຕ່
ສວນຄະດີຕາມຂະບວນການຕ່ ທ່ ານ.
ໃນສະຖານະການ
ເຫ່ົ ານ້ີ ,
ໂຮງຮຽນມີພາລະໜັກໃນການພິສດ.
ກ່ ອນທ່ີ ທ່ ານຈະຟ້ ອງໂຮງຮຽນໃນສານກ່ ຽວກັບບັນຫາໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ໄດ້ ລະ
ບຸ ໄວ້ ກ່ອນໜ້ ານີ້,
ທ່ ານຕ້ ອງຍື່ນທຸ ກຄາຮ້ ອງຕາມຂະບວນການ.
ຖ້ າທ່ ານບ່ ໄດ້ ເຮັດ,
ການຮຽກຮ້ ອງຂອງທ່ ານໃນສານອາດຈະຖືກໄລ່ ອອກ.
ການຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
ທ່ ານ
ຫື
ໂຮງຮຽນອາດຈະບ່ ມີການໄຕ່ ສວນຕາມຂະ
ບວນການຈົນກວ່ າທ່ ານ
ຫື
ໂຮງຮຽນ
(ຫື
ທະນາຍ
ຄວາມ/ຜ້ ຕາງໜ້ າຂອງທ່ ານ
ຫື
ທະນາຍຄວາມ/ຜ້ ຕາງໜ້ າຂອງໂຮງຮຽນ)
ຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການທ່ີ ປະກອບມີ:
ຊ່ື ເດັກ
ແລະ
ທີ່ຢ່ ຂອງທ່ ານ
ຫື
ຂ້ ມນຕິດຕ່
ທ່ີ ມີຖ້ າລກຂອງທ່ ານຢ່ ນອນຕາມຖະໜົນ;
ຊ່ື ຂອງໂຮງຮຽນຂອງລກທ່ ານ; ລາຍລະອຽດຂອງບັນຫາທ່ີ ລກທ່ ານມີ,
ລວມທັງຂ້ ເທັດຈິງທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບບັນຫາ
ແລະ

ການແກ້ ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ ານສະເໜີໃນຂອບເຂດທີ່ຮ້
ມີໃຫ້ ທ່ານໃນເວລານ້ັ ນ.

ແລະ

ແບບຟອມສາລັບການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການແມ່ ນມີໃຫ້ ຈາກ
TEA ທີ່ Office of General Counsel, Special Education Due Process Hearing (Link:
bit.ly/2XCdKFw).

ທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ແບບຟອມ
TEA,
່
້
ທຸ ກຂອງທ່ ານຕ້ ອງມີຂມນທີຕ້ ອງການຂ້ າງເທິງ.

ແຕ່ ຄາຮ້ ອງ

ທ່ ານ, ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ ານ ຫື ຕົວແທນຂອງທ່ ານ (ຫື ໂຮງຮຽນ,
ທະນາຍຄວາມ
ຫື
ຜ້ ຕາງໜ້ າຂອງມັນ)
ຕ້ ອງສົ່ງຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ ອງເປັນລາຍລັກອັກສອ
ນໄປທ່ີ
TEA
ແລະ
ຝ່ າຍທ່ີ ຄັດຄ້ ານພ້ ອມກັນ.
ການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການຕ້ ອງຖືກເກັບໄວ້ ເປັນຄວາມລັບ.
ເພ່ື ອໃຫ້ ການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການກ້ າວໄປຂ້ າງໜ້ າ,
ມັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາຢ່ າງພຽງພ
(ເພ່ື ອໃຫ້ ສາ
ມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ ອງການເນື້ອໃນຂ້ າງເທິງ)
ຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຈະຖືວ່ າພຽງພ
ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ ວ່ າຝ່ າຍໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ (ທ່ ານ ຫື ໂຮງຮຽນ)
ແຈ້ ງໃຫ້ ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນ
ແລະ
ອີກຝ່ າຍໜຶ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ,
ພາຍໃນ
15
ວັນນັບແຕ່ ວັນທີປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກ,
ຝ່ າຍທ່ີ ໄດ້ ຮັບເຊ່ື ອວ່ າ
ການຮ້ ອງທຸ ກຂັ້ນຕອນບ່ ຕອບສະໜອງກັບຂ້ ການົດທີ່ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງເ
ທິງ.
ພາຍໃນຫ້ າວັນປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການວ່ າພາກສ່ວນທ່ີ ໄດ້
ຮັບ
(ທ່ ານ
ຫື
ເຂດການສຶກສາ)
ພິຈາລະ
ນາຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການບ່ ພຽງພ,
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ໄຕ່ ສວນຕ້ ອງຕັດສິນໃຈວ່ າ
ການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການ
ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງເທິງແຈ້ ງໃຫ້ ທ່ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນທັນທີ.
ໂຮງຮຽນເຂດການຕອບສະໜອງຕ່ ຄາຮ້ ອງຮຽນຕາມຂ
ະບວນການ
ຖ້ າໂຮງຮຽນບ່ ໄດ້ ສົ່ງແຈ້ ງການລ່ ວງໜ້ າເປັນລາຍລະອຽດພາຍໃຕ້ 34
CFR
§300.503
ກ່ ຽວກັບຫົວຂ້ ທີ່ມີຢ່
ໃນການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ແຈ້ ງພາຍໃນ

10

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
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ວັນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການ,
ສົ່ງຄາຕອບທີ່ປະກອບມີ:

▪

▪

▪

ການອະທິບາຍວ່ າເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສະເໜີ
ຫື
່
ປະຕິເສດທີຈະດາເນີນການໃນການຮ້ ອງຮຽນ
ຕາມຂະບວນການາ;
A
ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີ່ຄະນະກາມະການ
ARD
່
້
ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນທີທາງເລືອກ ເຫົ່ ານັນຖືກປະຕິ
ເສດ;
ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ ລະຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ,
ການປະເມີນຜົນ,
ການບັນທຶກ
ຫື
່
່
ການລາຍງານທີມັນໃຊ້ ເປັນພື້ນຖານສາລັບການກະທາທີຖື
ກສະເໜີ ຫື ປະຕິເສດ ແລະ
ລາຍລະອຽດຂອງປັດໃຈອື່ນໆທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການກະທາທ່ີ ສ
ະເໜີ ຫື ປະຕິເສດຂອງໂຮງ ຮຽນ.

ການໃຫ້ ຂ້ ມນນ້ີ ບ່ ໄດ້ ປ້ອງກັນໂຮງຮຽນຈາກການຢືນຢັນວ່ າການຮ້ ອງ
ຮຽນຕາມຂະບວນການຂອງທ່ ານແມ່ ນບ່ ພຽງພ,
ໃນກລະນີທ່ີ ເໝາະສົມ.
ການຕອບສະໜອງຂອງພາກສ່ ວນອື່ນຕ່ ການຮ້ ອງຮຽນ
ຕາມຂະບວນການ
ຍົກເວ້ັ ນດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນພາກສ່ວນທ່ີ ກ່ າວມານ້ັ ນທັນທີ,
ຝ່ າຍທ່ີ ໄດ້ ຮັບການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ, ຕ້ ອງໃຫ້ ພາຍໃນ 10
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກ,
ສົ່ງໃຫ້ ພາກສ່ວນອື່ນຕອບສະເພາະເຊິ່ງກ່ າວ
ເຖິງບັນຫາໃນຄາຮ້ ອງທຸ ກໂດຍສະເພາະ.
ພ່ ແມ່
ຫື
ໂຮງຮຽນສາມາດດັດແກ້
ຫື
ປ່ ຽນຄາຮ້ ອງ
ທຸ ກຕາມຂະບວນການໄດ້ ພຽງແຕ່ ຖ້າອີກຝ່ າຍຍອມຮັບການປ່ ຽນແປ
ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ແລະ
ມີໂອກາດແກ້ ໄຂ
ຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຜ່ ານກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ
ຫື
່
້
່
ຖ້ າເຈົາໜ້ າທີໄຕ່ ສວນອະນຸ ຍາດໃຫ້ ບເກີນຫ້ າ
ມື້ປະຕິທິນກ່ ອນການໄຕ່ ສວນເລີ່ມຕົ້ນ.
ຝ່ າຍທີ່ສະເໜີການໄຕ່ ສວນອາດຈະບ່ ຍົກບັນຫາໃນການໄຕ່ ສວນທີ່ບ່ ໄ
ດ້ ຖືກຍົກຂ້ຶ ນມາໃນການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່າ
ອີກຝ່ າຍໜຶ່ງເຫັນດີວ່ າບັນຫາເພີ່ມເຕີມອາດຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາ.
ຖ້ າວ່ າຝ່ າຍຍື່ນ, ບ່ ວ່ າທ່ ານ ຫື ໂຮງຮຽນ, ແກ້ ໄຂ (ປ່ ຽນ ແປງ)
ຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ, ການົດເວລາ ສາ ລັບໄລຍະການແກ້ ໄຂ
ແລະ
ໄລຍະເວລາສາລັບ
ການໄຕ່ ສວນເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນວັນທີທີ່ຄາຮ້ ອງທຸ ກໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄຂ.

ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບຂ້ ມນກ່ ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ບ່ ເສຍຄ່ າ ຫື ລາຄາຖືກ
ແລະ
ການບລິການທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງອ່ື ນໆ
ທີ່ມີຢ່ ໃນພື້ນທີ່ຖ້ າທ່ ານຮ້ ອງຂເອົາຂ້ ມນດັ່ງກ່ າວ ຫື ຖ້ າທ່ ານ ຫື
ໂຮງຮຽນຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ.

ສະຖານະພາບຂອງເດັກໃນໄລຍະດາເນນການດາເນນຄ
ະດ (ຢ່ -ໃສ່ )
ຍົກເວັ້ນການດາເນີນຄະດີທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການລະບຽບວິໄນ,
ເມື່ອຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຖືກສົ່ງໄປຫາອີກ
ຝ່ າຍໜ່ຶ ງ,
ໃນໄລຍະເວລາດາເນີນການແກ້ ໄຂ
ແລະ
ໃນຂະນະທີ່ລຖ້ າການຕັດສິນຂອງການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ ຫື
ການດາເນີນຄະດີຢ່ ສານ, ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່ າທ່ ານ ແລະ ລັດ ຫື
ໂຮງຮຽນຕົກລົງເຫັນດີຖ້ າບ່ ດ່ັ ງນ້ັ ນ,
ລກຂອງທ່ ານ
່
ຕ້ ອງຢໃນບ່ ອນຮຽນປະຈຸ ບັນຂອງລາວ.
ສ່ ວນທີ່ເຫື ອຢ່ ໃນສະຖານທີ່ປັດຈຸ ບັນແມ່ ນຖືກເອີ້ນໂດຍທົ່ວໄປວ່ າເປັ
ນບ່ ອນພັກເຊົາ. ຖ້ າການດາເນີນຄະດີກ່ ຽວ ຂ້ ອງກັບລະບຽບວິໄນ,
ເບ່ິ ງການບັນຈຸ ເຂ້ົ າຮຽນໃນລະຫວ່ າງການອຸ ທອນ
ເພື່ອສົນທະນາກ່ ຽວກັບການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນລະຫວ່ າງກາ
ນຂັດແຍ້ ງດ້ ານວິໄນ.
ຖ້ າການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນການກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສະໝັກເອົາ
ລກຂອງທ່ ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນສາທາລະນະ,
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ລກຂອງທ່ ານຕ້ ອງຖືກຈັດເຂົ້າໃນໂຄງການໂຮງຮຽນລັດຈົນກວ່ າຈະມີ
ການດາເນີນຄະດີທັງໝົດ. ຖ້ າເດັກກາລັງຫັນປ່ ຽນສາມປີ ແລະ
ປ່ ຽນຈາກໂຄງການ
ແຊກແຊງໃນໄວເດັກ
(ECI),
ການພັກເຊົາບ່ ແມ່ ນການ
ບລິການຂອງ
ECI.
ຖ້ າເດັກມີຄຸ ນສົມບັດສາລັບການ
ສຶກສາພິເສດ
ແລະ
່
່
ການບລິການທີກ່ ຽວຂ້ ອງ
ແລະ
ການເຫັນດີຂອງພແມ່ ,
ການບລິການທີ່ບ່ ມີການຂັດແຍ້ ງຕ້ ອງໄດ້ ສະໜອງໃຫ້ .
ຖ້ າເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ພິຈາລະນາໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການທ່ີ ຈັດຂ້ຶ
ນໂດຍ
TEA
ເຫັນດີກັບທ່ ານວ່ າມັນເປັນ
່ສິງທ່ີ ເໝາະສົມທ່ີ ຈະປ່ ຽນແປງບ່ ອນຮຽນຂອງລກທ່ ານ,
ການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂ້ົ າຮຽນນ້ີ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການປະຕິບັດເປັນ
ຂ້ ຕົກລົງລະຫວ່ າງທ່ ານແລະລັດ.
ສະນັ້ນ,
ການປ່ ຽນແປງການບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນນີ້ຈະກາຍເປັນບັນຈຸ ເຂົ້າຮຽນຂອງ
ລກທ່ ານໃນປະຈຸ ບັນທ່ີ ລຖ້ າຜົນຂອງການອຸ ທອນຕ່ ໄປ.

ໄລຍະເວລາແກ້ ໄຂບັນຫາ
ຍົກເວ້ັ ນໃນກລະນີທ່ີ ມີການໄຕ່ ສວນແບບເລ່ັ ງລັດ,

ພາຍໃນ 15
ວັນຕາມວັນປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຂ
ອງທ່ ານ,
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ປະຊຸມເອີ້ນວ່ າ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂບັນຫາກັບທ່ ານ,
ຜ້ ຕາງໜ້ າໂຮງຮຽນ
ທີ່ມີອານາດຕັດສິນໃຈ
ແລະ
່
ສະມາຊິກທີກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງຄະນະກາມະການ ARD ເລືອກໂດຍທ່ ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນ.
ໂຮງຮຽນອາດຈະລວມເອົາທະນາຍຄວາມ
ໃນກອງປະຊຸມຖ້ າທ່ ານມີທະນາຍຄວາມຢ່ ໃນກອງປະຊຸມ.
ຍົກເວັ້ນເວລາທີ່ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນໄດ້ ຕົກລົງເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນເພື່ອຍົກເລີກຂະບວນການແກ້ ໄຂ
ຫື
ຕົກລົງ
ທີ່ຈະໃຊ້ ການໄກ່ ເກ່ ຍແທນ, ກອງປະຊຸມການແກ້ ໄຂຕ້ ອງ ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນ.
ຖ້ າທ່ ານບ່ ເຂົ້າຮ່ ວມກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ,
ການົດເວລາສາລັບຂັ້ນຕອນການແກ້ ໄຂ
ແລະ
ການໄຕ່
ສວນຈະຖືກຊັກຊ້ າຈົນກວ່ າຈະມີການປະຊຸມ.
ຖ້ າໂຮງຮຽນມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ທ່າ
ນເຂົ້າຮ່ ວມກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂບັນຫາ,
ແຕ່ ທ່ ານ
ບ່ ເຂົ້າຮ່ ວມ,
ຫັ ງຈາກນັ້ນໃນຕອນທ້ າຍຂອງໄລຍະເວລາ
30
ວັນຂອງການແກ້ ໄຂປະຕິທິນ,
ທາງໂຮງຮຽນ
່
້
ອາດຈະຮ້ ອງຂໃຫ້ ເຈົາໜ້ າທີໄຕ່ ສວນຍົກເລີກຄາຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວ
ນການຂອງທ່ ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າມັນໄດ້ ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫ
ດສົມຜົນທ່ີ ຈະເຮັດໃຫ້ ທ່ານເຂ້ົ າຮ່ ວມກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂໂດຍໃຊ້ ເອກະ
ສານຕ່ ໄປນີ້:
ບັນທຶກຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂຮງ
ຮຽນໃນການຈັດແຈງເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີ ຕົກລົງ ເຫັນດີເຊ່ິ ງກັນ
ແລະ
ກັນ,
ເຊັ່ນວ່ າ
ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໂທທາງໂທລະສັບໄດ້ ເຮັດ ຫື ພະຍາຍາມ
ແລະ
ຜົນຂອງການໂທເຫ່ົ ານ້ັ ນ;
ສາເນົາສາເນົາຂອງຈົດໝາຍສ່ົ ງໃຫ້ ທ່ານ ແລະ ຄາຕອບທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ແລະ
ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໄປຢ້ ຽມຢາມເຮືອນ
ຫື
່
້
່
ສະຖານທີເຮັດວຽກຂອງທ່ ານ ແລະ ຜົນຂອງການ ໄປຢ້ ຽມຢາມເຫົ ານັນ.
ໃນອີກດ້ ານໜ່ຶ ງ, ຖ້ າທາງໂຮງຮຽນບ່ ໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂພາຍໃນ
15
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບ
ແຈ້ ງການຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການຂອງທ່ ານ
ຫື
່ບເຂ້ົ າຮ່ ວມກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ,
້
ທ່ ານອາດຈະຂໃຫ້ ເຈົາໜ້ າ
່ທີພິຈາລະນາສ້ິ ນສຸ ດໄລຍະແກ້ ໄຂ
ແລະ
ສ່ັ ງການົດເວລາ
ການໄຕ່ ສວນປະ ຈາ 45 ວັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ,
ໄລຍະການແກ້ ໄຂບັນຫາຈະແກ່ ຍາວເຖິງ
30
ວັນຕາມປະຕິທິນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ຖ້ າທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນເພື່ອຍົກເວັ້ນກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ
,
ຫັ ງຈາກນ້ັ ນ,
ການົດເວລາ
45
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ສາລັບການໄຕ່ ສວນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນປະຕິທິນຕ່ ໄປ. ເຊັ່ນດຽວກັນ,
ຖ້ າທ່ ານ ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍ ຫື
ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ,
ແຕ່ ກ່ອນສ້ິ ນສຸ ດໄລຍະເວລາແກ້ ໄຂ
30

ວັນຕາມປະຕິທິນ,
ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນໄດ້ ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່ າ
ບ່ ມີຂ້ ຕົກລົງທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ,
ຫັ ງຈາກນ້ັ ນ
ການົດເວລາ
45
່
້
່
ວັນຕາມປະຕິທິນສາລັບການໄຕ່ ສວນຈະເລີມຕົນໃນວັນປະຕິທິນຕໄ
ປ.
ສຸ ດທ້ າຍ,
ຖ້ າທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນໄດ້ ຕົກລົງເຫັນດີນາໃຊ້ ຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ທັງສອງຝ່ າຍສາມາດຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ເພື່ອສືບຕ່ ການໄກ່ ເກ່ ຍ
ໃນຕອນທ້ າຍຂອງໄລຍະ
30
ວັນແກ້ ໄຂປະຕິທິນຈົນກວ່ າຈະມີການຕົກລົງກັນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ,
ຖ້ າທ່ ານ
ຫື
ໂຮງຮຽນຖອນອອກຈາກຂະບວນການໄກ່ ເກ່ ຍ, ການການົດເວລາ 45
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ສາລັບການໄຕ່ ສວນຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນປະຕິທິນຕ່ ໄປ.
ຖ້ າຝ່ າຍໃດໜຶ່ງຍື່ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການທີ່ໄດ້ ຮັບການແກ້ ໄ
ຂ,
ການົດເວລາ
ສາລັບກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ
ແລະ
ໄລຍະເວລາໃນການແກ້ ໄຂຄາຮ້ ອງທຸ ກ
(ໄລຍະເວລາການແກ້ ໄຂ)
ຈະເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບຂະບວນການແກ້ ໄຂ
ຖືກແກ້ ໄຂ.
ຈຸ ດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ
ແມ່ ນເພື່ອໃຫ້ ທ່ານມີ
ໂອກາດປຶກສາຫາລືກ່ ຽວກັບຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານ
ແລະ
້ຂເທັດຈິງທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໂຮງຮຽນ
ແລະ
ໃຫ້ ໂອກາດທາງ
ໂຮງຮຽນແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ້ ອງຂ.
ຖ້ າທ່ ານບັນລຸ ໄດ້ ຂ້ ຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມ,
ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເອົາຂ້ ຕົກລົງຂອງທ່ ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ
ລົງລາຍເຊັນ.
ຂ້ ຕົກລົງເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນນ້ີ
ແມ່ ນບັງຄັບໃຊ້ ໄດ້ ໃນສານ
ທ່ີ ມີສິດອານາດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍຂອງລັດ
ເພື່ອຮັບຟັງຄະດີປະເພດນີ້
ຫື
້
ຢ່ ໃນສານເມືອງຂອງລັດຖະບານກາງເວັນເສຍແຕ່ ວ່ າຝ່ າຍໃດຝ່ າຍ
ໜຶ່ງຮ້ ອງຂຂ້ ຕົກລົງດັ່ງກ່ າວພາຍໃນສາມວັນລັດຖະການນັບແຕ່ ມື້
ລົງລາຍເຊັນເປັນຕ້ົ ນໄປ.
ຖ້ າໂຮງຮຽນບ່ ໄດ້ ແກ້ ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ ຍົກຂື້ນໃນການຮ້ ອງ
ຮຽນຕາມຂະບວນການຂອງທ່ ານ ເພ່ື ອຄວາມພໃຈຂອງທ່ ານພາຍໃນ
30 ວັນ ຕາມເວລາປະຕິທິນຈາກ ການໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງທ່ ານ,
ໄລຍະເວລາການໄຕ່ ສວນ 45 ວັນຕາມປະຕິທິນຈະເລ່ີ ມຕ້ົ ນ ແລະ
ການໄຕ່ ສວນອາດຈະດາເນີນຕ່ ໄປ.
ໄລຍະເວລາແກ້ ໄຂໃນການໄຕ່ ສວນເລ່ັ ງລັດ
ສາລັບການໄຕ່ ສວນຢ່ າງວ່ ອງໄວ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂພາຍໃນເຈັດວັນຕາມເວ
ລາປະຕິທິນນັບແຕ່ ໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ.

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ທ່ ານມີສິດໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາຄະດີຖ້ າໂຮງຮຽນບ່ ໄດ້ ແກ້ ໄຂບັນຫາ
ທ່ີ ໄດ້ ຍົກຂ້ຶ ນໃນຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງທ່ ານເພ່ື ອຄວາມພໃຈຂອງທ່ ານພາຍໃ
ນ 15 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນນັບຈາກໂຮງຮຽນໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງທຸ ກ.
ການພິຈາລະນາຄະດີຕ້ ອງໄດ້ ຈັດຂື້ນພາຍໃນ
20
ວັນເຂົ້າ
ຮຽນນັບແຕ່ ມື້ໄດ້ ຍື່ນການຮ້ ອງຮຽນ.
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນຕ້ ອງອອກຄາຕັດສິນສຸ ດທ້ າຍພາຍໃນ
10
້
ວັນເຂົາຮຽນຫັ ງຈາກການສືບສວນຄະດີ.
ການໄຕ່ ສວນ
TEA
ໃຫ້ ພະນັກງານພິຈາລະນາຄະດີທ່ີ ບ່ ລາອຽງເພ່ື ອດາ
ເນີນການໄຕ່ ສວນ. ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດີ ບ່ ແມ່ ນພະນັກງານຂອງ
TEA
ຫື
ໜ່ ວຍງານໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ ວມໃນການສຶກສາ
ຫື
ເບິ່ງແຍງລກຂອງທ່ ານ ແລະ ບ່ ສາມາດມີຄວາມສົນໃຈສ່ວນຕົວ ຫື
ດ້ ານວິຊາຊີບທ່ີ ຈະຂັດແຍ້ ງກັບຈຸ ດປະສົງຂອງຕົນໃນການໄຕ່ ສວນ.
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນ: (1) ຕ້ ອງມີຄວາມຮ້ ແລະ ເຂ້ົ າໃຈບົດ
ບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ IDEA, ກົດໝາຍຂອງລັດຖະ ບານກາງ ແລະ
ລັດກ່ ຽວກັບກົດໝາຍ
IDEA
ແລະ
ການຕີຄວາມໝາຍດ້ ານກົດໝາຍຂອງ
IDEA
ໂດຍສານ
ລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ; (2) ຕ້ ອງມີຄວາມຮ້
ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການດາເນີນການໄຕ່ ສວນ, ການຕັດສິນ ໃຈ ແລະ
ຂຽນ,
ສອດຄ່ ອງກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍ
່
ຕາມມາດຕະຖານທີເໝາະສົມ.
TEA
ມີບັນຊີລາຍຊ່ື ຂອງເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດີເຊ່ິ ງປະກອບມີຄຸ ນນະວຸ
ດທິຂອງເຈົ້າໜ້ າທີ່ໄຕ່ ສວນແຕ່ ລະຄົນ.
ບັນຊີ
ລາຍ
ຊື່ນີ້ມີຢ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ TEA ທີ່ Office of General Counsel, Special Education Due
Process

Hearing

(Link:

bit.ly/2XCdKFw).

ທ່ ານຍັງສາມາດຂເອົາລາຍຊື່ຈາກຫ້ ອງການບລິການທາງດ້ ານກົດໝາ
ຍຂອງ
TEA,
ເຊ່ິ ງຂ້ ມນຕິດຕ່ ຂອງທ່ ານຈະ
ຖືກສະໜອງໃຫ້ ໃນຕອນທ້ າຍຂອງເອກະສານນ້ີ .
ກ່ ອນການໄຕ່ ສວນ
ຢ່ າງໜ້ ອຍຫ້ າວັນລັດຖະການກ່ ອນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະ ບວນການ,
ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນຕ້ ອງເປີດເຜີຍຫັ ກ
ຖານທີ່ຈະຖືກນາສະເໜີ/ຕ່ ກັນ.
ຝ່ າຍໃດຝ່ າຍໜຶ່ງອາດ
ຄັດຄ້ ານການແນະນາຫັ ກຖານໃດໆທີ່ບ່ ໄດ້ ຖືກແບ່ ງປັນໃຫ້ ທັນເວລາ.
ເຊ່ັ ນດຽວກັນ,
ຢ່ າງໜ້ ອຍຫ້ າວັນລັດຖະ
ການກ່ ອນການພິຈາລະນາຄະດີ,
ທ່ ານ
ແລະ
ໂຮງຮຽນ
່
່
ຕ້ ອງໄດ້ ເປີດເຜີຍຕການປະເມີນຜົນທັງໝົດທີໄດ້ ເຮັດໃນວັນທີນ້ັ ນ
ແລະ
ຂ້ ສະເໜີແນະໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນ
່
້
ຜົນທີທ່ ານຫື ໂຮງຮຽນຕັງໃຈໃຊ້ ໃນການໄຕ່ ສວນ.
ເຈ້ົ າໜ້ າ

ທີ່ພິຈາລະນາຄະດີສາມາດປ້ ອງກັນຝ່ າຍໃດໜຶ່ງທີ່ບ່ ປະຕິບັດຕາມຂ້
ການົດນ້ີ ຈາກການແນະນາການປະເມີນຜົນ
ຫື
ຄາແນະນາທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງໃນການໄຕ່ ສວນໂດຍບ່ ໄດ້ ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກອີກຝ່ າຍໜ່ຶ ງ.
ໃນລະຫວ່ າງການໄຕ່ ສວນ
ທ່ ານມີສິດທ່ີ ຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ ກັບທ່ ານໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບ
ວນການ.
ນອກຈາກນັ້ນ,
ພາກສ່ ວນໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
(ລວມທັງການໄຕ່ ສວນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບລະບຽບວິໄນ) ມີສິດ:
▪ ໄດ້ ຮັບການປະກອບ
ແລະ
ໃຫ້ ຄາແນະນາຈາກທະນາຍຄວາມ
ແລະ/ຫື
ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມຮ້ ພິເສດ
ຫື
ການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກພິການ;
▪ ຕາງໜ້ າຕົວເອງ
ຫື
ທະນາຍຄວາມ
່ທີໄດ້ ຮັບໃບອະນຸ ຍາດໃນລັດເທັກຊັສ
ຫື
ບຸ ກຄົນທີ່ບ່ ແມ່ ນທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຢ່ ລັດ
ເທັກຊັດ ແຕ່ ມີຄວາມຮ້ ພິເສດ ຫື ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ ຽວກັບບັນຫາເດັກພິການ
ແລະ
ຜ້ ທີ່ມີຄຸ ນ
່
ວຸ ດທິຕາມທີໄດ້ ການົດໄວ້ ໃນ 19 TAC §89.1175 (Link: bit.ly/2XFtKq9).
▪ ນາສະເໜີຫັ ກຖານ
ແລະ
ການປະເຊີນໜ້ າ,
ການສອບຖາມ
ແລະ
້
ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມີການເຂົາຮ່ ວມຂອງພະຍານ;
▪ ຫ້ າມການນາສະເໜີຫັ ກຖານໃດໆໃນການໄຕ່ ສວນທ່ີ ບ່ ໄດ້
ຖືກເປີດເຜີຍຕ່ ຝ່ າຍນັ້ນຢ່ າງໜ້ ອຍ
5
ວັນ
ລັດຖະການກ່ ອນການໄຕ່ ສວນ;
▪ ໄດ້ ຮັບບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຫື
ຕາມຕົວເລືອກຂອງທ່ ານ,
ທາງອີເລັກໂທຣນິກ,
ເປັນຄາເວົ້າຂອງການໄຕ່ ສວນ ແລະ
▪ ໄດ້ ຮັບການຄ້ົ ນພົບເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຫື
ຕາມຕົວເລືອກຂອງທ່ ານ,
ການຄົ້ນພົບເອເລັກໂຕຣນິກກ່ ຽວກັບຂ້ ເທັດຈິງ
ແລະ
ການຕັດສິນໃຈ.
ສິດທິຂອງພ່ ແມ່ ໃນການໄຕ່ ສວນ
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບສິດໃນການ:
▪ ໃຫ້ ລກທ່ ານເຂົ້າຮ່ ວມການໄຕ່ ສວນ;
▪ ເປີດການໄຕ່ ສວນຕ່ ສາທາລະນະຊົນ; ແລະ
▪ ມີບັນທຶກການໄຕ່ ສວນ, ການຄົ້ນພົບຂ້ ເທັດຈິງ
ການຕັດສິນໃຈທ່ີ ໃຫ້ ໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃດໆ.
ຫັ ຼ ງຈາກການໄຕ່ ສວນ
ເຈົ້າໜ້ າທີ່ໄຕ່ ສວນຈະອອກຄາຕັດສິນ.
ຂອງເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນວ່ າລກຂອງທ່ ານໄດ້ ຮັບ

ການຕັດສິນ
FAPE

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ຕ້ ອງອີງໃສ່ ພື້ນຖານອັນສາຄັນບ.
ຖ້ າທ່ ານຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບຂ້ ຜິດພາດດ້ ານລະບຽບການ,
ເຈົ້າໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນ ພຽງແຕ່ ຈະພົບວ່ າລກຂອງທ່ ານບ່ ໄດ້ ຮັບ FAPE
ຖ້ າຂ້
ຜິດພາດ: ຂັດຂວາງສິດຂອງລກທ່ ານຕ່
FAPE; ຜ້
ດ້ ອຍໂອກາດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ ານການສຶກສາຂອງລກທ່ ານ ຫື
ແຊກແຊງຢ່ າງຫວງຫາຍຕ່ ໂອກາດຂອງທ່ ານທີ່
ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນຂະບວນການຕັດ
ສິນໃຈກ່ ຽວກັບ
FAPE
່ຕລກຂອງທ່ ານ.
ບ່ ມີຂ້ ການົດໃດທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງນີ້ສາມາດຕີຄວາມໝາຍເພື່ອ
ປ້ ອງກັນພະນັກງານທ່ີ ໄດ້ ຍິນຈາກການສ່ັ ງໃຫ້ ໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມຂ້
ການົດຕ່ າງໆທີ່ຢ່ ໃນພາກການປົກປ້ ອງຄຸ ້ ມຄອງຕາມກົດລະບຽບຂອງ
ລັດຖະບານກາງພາຍໃຕ້ IDEA ພາກ B (34 CFR §§500ເຖິງ 300.536).

າມກົດໝາຍທີ່ແຍກຕ່ າງຫາກຈາກການໄຕ່ ສວນ
ຕາມຂະບວນການທ່ີ ໄດ້ ຍ່ື ນແລ້ ວ.

TEA ຈະຮັບປະກັນວ່ າການຕັດສິນໃຈໄຕ່ ສວນສຸ ດທ້ າຍ ຈະຖືກບັນລຸ
ແລະ ສ່ົ ງຕ່ ໃຫ້ ຝ່າຍຕ່ າງໆພາຍໃນ 45 ວັນປະຕິທິນຫັ ງຈາກໝົດອາຍຸ 30
ວັນຂອງການແກ້ ໄຂ
ວັນປະຕິທິນ
ຫື
ໄລຍະເວລາການແກ້ ໄຂທີ່ມີການປັບປ່ ຽນຖ້ າມີ.
ໃນການໄຕ່ ສວນແບບເລ່ັ ງລັດ,
TEA
ຈະຮັບ
້
ປະກັນວ່ າການຕັດສິນໃຈຂັນສຸ ດທ້ າຍຈະບັນລຸ ໄດ້ ພາຍໃນ
10
່
້
້
ວັນເຂົາໂຮງຮຽນນັບແຕ່ ວັນທີໄດ້ ໄຕ່ ສວນ.
ເຈົາໜ້ າທ່ີ
ໄຕ່ ສວນອາດຈະໃຫ້ ການຕ່ ເວລາສະເພາະສາລັບເຫດຜົນທ່ີ ດີຕາມການ
ຮ້ ອງຂຂອງທັງສອງຝ່ າຍໃນການໄຕ່ ສວນທ່ີ ບ່ ແມ່ ນເລັ່ງລັດ.
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດີອາດຈະບ່ ຍອມ
ຕ່ ເວລາໃນການໄຕ່ ສວນເລັ່ງລັດ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງ
ພະນັກງານພິຈາລະນາຄະດີ
(ລວມທັງການຕັດສິນໃຈໃນ
່
້
ການໄຕ່ ສວນທີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຂັນຕອນວິໄນ)
ແມ່ ນສຸ ດທ້ າຍ
້
່
ເວັນເສຍແຕ່ ວ່າຝ່ າຍໃດໜຶງຈະໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາຄະດີ (ທ່ ານ ຫື
ໂຮງຮຽນ)
ອຸ ທອນການຕັດສິນຕ່ ສານ
ລັດຫື ລັດຖະບານກາງ,
່ດັງທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .

ການດາເນນຄະດແພ່ ງ

ໂຮງຮຽນຕ້ ອງໄດ້ ປະຕິບັດຄາຕັດສິນຂອງເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ພິຈາ
ລະນາໃນເວລາທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້ າທີ່ພິຈາລະນາຄະດີ
ຫື
່
່
ຖ້ າບມີການົດເວລາທີໄດ້ ລະບຸ ,
ພາຍໃນ
10
ວັນ
່
້
ເຂົາໂຮງຮຽນຫັ ງຈາກວັນທີໄດ້ ຕັດສິນໃຈ,
ເຖິງແມ່ ນວ່ າ
ທາງໂຮງຮຽນຈະອຸ ທອນຄາຕັດສິນ,
ຍົກເວັ້ນວ່ າຈະມີການທົດແທນຄ່ າຕອບແທນໃດໆ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ຜ່ ານມາສາມາດຖືກລະງັບໄວ້ ຈົນກວ່ າການອຸ ທອນຈະຖືກ
ແກ້ ໄຂ.
ບ່ ມີຫຍັງຢ່ ໃນພາກການປົກປ້ ອງຄຸ ້ ມຄອງຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະ
ບານກາງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA ພາກ B (34 C.F.R. §§300.500 ເຖິງ 300.536)
ສາມາດຖືກຕີຄວາມໝາຍ
ເພ່ື ອປ້ ອງກັນທ່ ານຈາກການຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຕາມຫັ ກການຮ້ ອງທຸ ກຕ

ການຄ້ົ ນພົບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຕ່ ຄະນະທ່ ປຶກສາ ແລະ
ສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ
ຫັ ງຈາກລຶບຂ້ ມນທີ່ລະບຸ ຕົວຕົນສ່ວນຕົວຈາກການຕັດສິນຂອງເຈົ້າ
ໜ້ າທ່ີ ໄຕ່ ສວນ,
TEA
ຕ້ ອງສະເໜີການຕັດສິນໃຈ
່
້
(ເຊິງປະກອບດ້ ວຍການຄົນພົບ
ແລະ
່
່
້
່
ການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົາໜ້ າທີໄຕ່ ສວນ) ຕຄະນະທີປຶກສາແຫ່ ງລັດ.
ໃນລັດ
Texas,
ຄະນະທີ່ປຶກສາແຫ່ ງລັດເອີ້ນວ່ າ
ຄະນະກາມະການທີ່ປຶກສາສືບຕ່ .
TEA
ຍັງຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດການຕັດສິນໃຈໃຫ້ ແກ່ ມວນຊົນ.

ທຸ ກຝ່ າຍ (ທ່ ານ ຫື ໂຮງຮຽນ) ທີ່ບ່ ເຫັນດີກັບຜົນການຄົ້ນພົບ ແລະ
ການຕັດສິນໃນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
(ລວມທັງການໄຕ່ ສວນກ່ ຽວກັບລະບຽບວິໄນ)
ມີສິດທີ່ຈະອຸ ທອນການຄົ້ນພົບ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງພະ
ນັກງານການໄຕ່ ສວນໂດຍການດາເນີນຄະດີແພ່ ງໂດຍເຄົາລົບເລ່ື ອງ
ທີ່ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ.
ການດາເນີນການດັ່ງກ່ າວອາດຈະຖືກນາໄປຂຶ້ນສານຂອງລັດທີ່ມີສິດ
ອານາດໃນການໄຕ່ ສວນຄະດີປະເພດນ້ີ
ຫື
ສານເຂດເມືອງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ
ໂດຍບ່ ຄານຶງເຖິງຈານວນເງິນທ່ີ ມີການຂັດແຍ້ ງ
ແລະ
ຕ້ ອງໄດ້ ນາເອົາບ່ ເກີນ 90 ວັນປະຕິທິນຫລັງຈາກວັນທີຕັດສິນອອກ.
ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶ ງຂອງຂະບວນການອຸ ທອນ,
ສານຕ້ ອງໄດ້ ຮັບບັນທຶກຂອງການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ,
ໄດ້ ຍິນຫັ ກຖານເພ່ີ ມເຕີມຕາມການຮ້ ອງຂ
ຂອງທັງສອງຝ່ າຍ,
ອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນກ່ ຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງຫັ ກຖານ
ແລະ ໃຫ້ ການບັນເທົາທຸ ກ ທີ່ເໝາະສົມ.
ບ່ ມີຫຍັງໃນກົດໝາຍ IDEA ຈາກັດສິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ
ວິທີແກ້ ໄຂທ່ີ ມີຢ່ ໃນລັດຖະທາມະນນສະຫະລັດ,
ກົດໝາຍ
້
ວ່ າດ້ ວຍຄົນພິການອາເມລິກາປີ
1990,
ຫົວຂ
V
ຂອງ
້
ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການຟືນຟ ປີ 1973 (ພາກ 504) ຫື ກົດໝາຍອ່ື ນໆ
ທ່ີ ປົກປ້ ອງສິດທິຂອງເດັກພິການຍົກເວ້ັ ນ
ກ່ ອນທ່ີ ຈະດາເນີນການດາເນີນຄະດີແພ່ ງພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍເຫົ່ ານ້ີ ໃ
ນສານ ເພ່ື ອຂການບັນເທົາທຸ ກທ່ີ ມີຢ່ ພາຍໃຕ້ ກົດ ໝາຍ IDEA ພາກ B,
ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ສະໜອງໃຫ້ ພາຍໃຕ້
IDEA
ແລະ
້
ໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງນັນຕ້ ອງໝົດໄປໃນຂອບເຂດດຽວກັນກັບທ່ີ ຕ້
ອງການຖ້ າທ່ ານຍື່ນເອກະສານການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA
ພາກ
B.
ນີ້
ໝາຍຄວາມວ່ າ

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ
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ທ່ ານອາດຈະມີວິທີແກ້ ໄຂທີ່ມີຢ່ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ຊ້ າຊ້ ອນກັບ
ກົດໝາຍທ່ີ ມີຢ່ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ
IDEA,
ແຕ່ ໂດຍທ່ົ ວໄປແລ້ ວ,
ເພ່ື ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການບັນເທົາທຸ ກພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍອ່ື ນໆ,
ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ນາໃຊ້ ວິທີການແກ້ ໄຂດ້ ານການບລິຫານທ່ີ ມີຢ່ ພາຍໃຕ້
IDEA (ເຊ່ັ ນ: ການຮ້ ອງທຸ ກຕາມຂະບວນການ, ຂະບວນການແກ້ ໄຂ,
ລວມທັງກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂ;

ການກະທາໃດໆ ຫື ການດາເນີນ ຄະດີພາຍໃຕ້ IDEA Part B
ສາລັບການບລິການທີ່ປະຕິບັດພາຍຫັ ງການສະເໜີ
ການຊາ ລະສະສາງໃຫ້ ແກ່ ທ່ານຖ້ າ:
o ຂ້ ສະເໜີດ່ັ ງກ່ າວແມ່ ນເຮັດພາຍໃນເວລາທ່ີ ໄດ້
ການົດໄວ້ ໃນຂ້ ການົດ
68
ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການດາເນີນຄະດີທາງລັ
ດຖະບານກາງ
ຫື
່
ໃນກລະນີທີມີການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ,
ໃນເວລາໃດໜ່ຶ ງເກີນ
10
ວັນປະຕິທິນກ່ ອນການດາເນີນຄະດີ;
o ຂ້ ສະເໜີດັ່ງກ່ າວບ່ ໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບພາຍໃ
ນ 10 ວັນປະຕິທິນ ແລະ
o ສານຫື ເຈ້ົ າໜ້ າ/ທ່ີ ພິຈາລະນາບລິຫານເຫັນວ່ າ
ການບັນເທົາທຸ ກທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກ
ທ່ ານແມ່ ນບ່ ເອື້ອອານວຍໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ
ຫາຍກວ່ າການສະເໜີແກ້ ໄຂ.

ຄ່ າທານຽມທະນາຍຄວາມ
ໃນການກະທາ ຫື ການດາເນີນຄະດີໃດໆທ່ີ ນາມາພາຍໃຕ້ IDEA Part B,
ສານ,
ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ,
່
ອາດຈະມອບຄ່ າທະນາຍຄວາມທີສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜ່ຶ ງຂອງ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ ສາລັບທ່ ານ, ຖ້ າທ່ ານຊະນະ (ຊະນະ).
ໃນການກະທາ ຫື ການດາເນີນຄະດີທີ່ດາເນີນພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA
ພາກ
B,
່
ສານຈະຕັດສິນມອບໝາຍຄ່ າທານຽມທະນາຍຄວາມທີສົມເຫດສົມຜົ
ນເຊິ່ງເປັນສ່ ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ ສາລັບໂຮງຮຽນຫື ອົງການສຶກສາ
ແຫ່ ງລັດທ່ີ ກາລັງຈະຖືກຈ່ າຍ,
ໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງ
ທ່ ານ,
່
ຖ້ າທະນາຍຄວາມ:)
ຍືນຄາຮ້ ອງທຸ ກ
ຫື
່
່
່
່
້
ຄະດີສານທີສານເຫັນວ່ າບມີເຫດຜົນ, ບມີເຫດຜົນ ຫື ບມີພືນຖານ;
ຫື ຼ
(ຂ)
ສືບຕ່ ດາເນີນຄະດີຫັ ງຈາກການຟ້ ອງຮ້ ອງກາຍເປັນເລື່ອງບ່ ມີເຫດຜົ
ນ, ບ່ ມີເຫດຜົນ ຫື ບ່ ມີພ້ື ນຖານ ຫື ຼ
ໃນການກະທາ ຫື ການດາເນີນຄະດີທ່ີ ດາເນີນພາຍ ໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA
ພາກ
B,
ສານຂອງຕົນອາດຈະຕັດສິນ,
່
ມອບຄ່ າທະນາຍຄວາມທີສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່
າຍໃຫ້ ກັບໂຮງຮຽນ ຫື ອົງການສຶກສາແຫ່ ງລັດ, ເພື່ອໃຫ້ ທ່ານ ຫື
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ ານຈ່ າຍ,
ຖ້ າທ່ ານ
ຮ້ ອງຂການພິຈາລະນາໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ
ຫື
ສານ
ຕ່ ມາໄດ້ ຖືກນາສະເໜີເພື່ອຈຸ ດປະສົງທີ່ບ່ ເໝາະສົມ,
ເຊັ່ນວ່ າການກ່ ກວນ, ເພື່ອກ່ ໃຫ້ ເກີດຄວາມລ່ າຊ້ າທີ່ບ່ ຈາເປັນ ຫື
ເພ່ີ ມຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການດາເນີນການ
ຫື
ການດາເນີນຄະດີ
(ການໄຕ່ ສວນ).
ສານຕັດສິນຄ່ າທານຽມທະນາຍຄວາມທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນດ່ັ ງຕ່ ໄປນ້ີ :
▪ ຄ່ າທານຽມຕ້ ອງອີງໃສ່ອັດຕາທີ່ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນເຊິ່ງກາ
ນກະທາ
ຫື
ການໄດ້ ຍິນໄດ້ ເກີດຂ້ື ນ
ສາລັບປະເພດແລະຄຸ ນນະພາບຂອງການບລິການທີ່ສະໜອ
ງໃຫ້ .
ບ່ ມີເງິນໂບນັດ
ຫື
່
ຕົວຄນໃດໆໃຊ້ ໃນການຄິດໄລ່ ຄ່າທານຽມທີມອບ ໃຫ້ .
▪ ຄ່ າທານຽມອາດຈະບ່ ໄດ້ ຮັບການມອບ
ແລະ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງອາດຈະບ່ ໄດ້ ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນໃນ

ເຖິງວ່ າຈະມີຂ້ ຈາກັດດ່ັ ງກ່ າວ, ລາງວັນຂອງທະນາຍ ຄວາມ ແລະ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງອາດຈະຖືກເຮັດໃຫ້ ທ່ານ ຖ້ າທ່ ານຊະນະ ແລະ
ທ່ ານໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາຢ່ າງຖືກຕ້ ອງໃນການປະຕິເສດຂ້ ສະເໜີ
ແກ້ ໄຂ.
ຄ່ າທານຽມອາດຈະບ່ ໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບກອງປະຊຸມໃດໆຂ
ອງຄະນະກາມະການ
ARD
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າ
້
ກອງປະຊຸມຈະຖືກຈັດຂຶນເປັນຜົນມາຈາກການດາເນີນຄະດີດ້ ານກາ
ນບລິຫານ ຫື ການດາເນີນຄະດີຂອງສານ. ກອງປະຊຸມແກ້ ໄຂບັນຫາ,
ດັ່ງທີ່ໄດ້ ອະທິບາຍຂ້ າງເທິງ,
ບ່ ໄດ້ ຖືກພິຈາລະນາກອງປະຊຸມທີ່ຖືກຮຽກຮ້ ອງຍ້ ອນການໄຕ່ ສວນຄ
ະດີບລິຫານ
ຫື
ການດາເນີນການຂອງສານ
ແລະ
ບ່ ຖືວ່ າເປັນການໄຕ່ ສວນຄະດີບລິຫານ
ຫື
່
້
ການດາເນີນການຂອງສານເພືອຈຸ ດປະສົງຂອງຂການົດຄ່ າທານຽມຂ
ອງທະນາຍຄວາມເຫົ່ ານີ້.
ສານຫຸ ດຜ່ ອນຈານວນຄ່ າທານຽມຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມອບໃຫ້ ພາ
ຍໃຕ້ ກົດໝາຍ IDEA ພາກ B ຖ້ າສານເຫັນວ່ າ:
▪ ທ່ ານ ຫື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ ານ, ໃນໄລຍະດາເນີນການ ຫື
ດາເນີນຄະດີ,
ຊັກຊ້ າຢ່ າງບ່ ມີເຫດຜົນຕ່ ການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ້ ງສຸ ດທ້ າຍ;
▪ ຈານວນຄ່ າທານຽມຂອງທະນາຍຄວາມຖ້ າໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ
ໃຫ້ ຮັບລາງວັນຢ່ າງບ່ ມີເຫດຜົນເກີນອັດຕາຊ່ົ ວໂມງທ່ີ ມີຢ່
ໃນຊຸມຊົນ
ສາລັບການບລິການ
່ທີຄ້ າຍຄືກັນໂດຍທະນາຍຄວາມ ມີທັກສະ, ຊ່ື ສຽງ ແລະ
ປະສົບການທີ່ຄ້ າຍຄືກັນ;

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
ໜ່ ວຍງານດ້ ານການສຶກສາແຫ່ ງລັດເທັກຊາສ (TEA)│ ພະແນກການສຶກສາພິເສດ

ເດືອນກັນຍາ ປີ 2022

ໜ້ າ | 23

▪
▪

ເວລາທີ່ໃຊ້ ຈ່າຍ
ແລະ
ການບລິການທາງດ້ ານ
່
ກົດໝາຍທີມີການພິຈາລະນາຫາຍເກີນໄປແມ່ ນລັກສະນະ
ຂອງການກະທາ ຫື ການດາເນີນຄະດີ ຫື
ທະນາຍຄວາມທ່ີ ຕາງໜ້ າທ່ ານບ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຂ້ ມນທ່ີ ເໝາະສົມແ
ກ່ ໂຮງຮຽນໃນການຮ້ ອງຮຽນຕາມຂະບວນ
ການດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງເທິງໃນພາກກ່ ຽວກັບຂ້ັ ນຕອ
ນການດາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການ.

ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ, ສານອາດຈະບ່ ຫຸ ດຄ່ າທານຽມຖ້ າ ເຫັນວ່ າໂຮງຮຽນ
ຫື
ລັດຊັກຊ້ າໂດຍບ່ ມີເຫດຜົນຕ່ ການ
້
ແກ້ ໄຂຂັນຕອນສຸ ດທ້ າຍຂອງການກະທາ ຫື ການດາ ເນີນຄະດີ ຫື
ມີການລະເມີດຕາມລະບຽບການປົກປ້ ອງຄຸ ້ ມຄອງຕາມກົດໝາຍ IDEA
ພາກ B.
ກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບໂຄງການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນກາ
ນເລ່ີ ມຕ້ົ ນທ່ີ 19 TAC §89.1151 (Link: bit.ly/3nQcmtG).

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
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ໜ້ ານີ້ຈົງໃຈປະໄວ້ ໃຫ້ ຫວ່ າງເປົ່າ.
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ຂ້ ມນຕິດຕ່
ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມໃດໆກ່ ຽວກັບຂ້ ມນໃນເອກະສານນີ້ ຫື ຕ້ ອງການບາງຄົນອະທິບາຍໃຫ້ ທ່ານ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່ :
ຂ້ ມນຕິດຕ່ ໃນທ້ ອງຖິ່ນ
ໂຮງຮຽນ:
ຊ່ື :
ເບີໂທລະສັບ:
ອີເມວ:

ແຫ່ ງຊັບພະຍາກອນອ່ື ນໆ:
ຊ່ື :
ເບີໂທລະສັບ:
ອີເມວ:

ສນບລິການການສຶກສາ:
ຊ່ື :
ເບີໂທລະສັບ:
ອີເມວ:

ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຂ້ ມນກ່ ຽວກັບປະເດັນການສຶກສາພິເສດ, ທ່ ານອາດຈະໂທຫາສນຂ້ ມນການສຶກສາພິເສດທ່ີ ເບີ 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839).
ຖ້ າທ່ ານໂທຫາເບີນ້ີ ແລະ ອອກຂ້ ຄວາມ, ຜ້ ໃດຜ້ ໜ່ຶ ງຈະໂທຫາທ່ ານໃນເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິ. ບຸ ກຄົນທ່ີ ຫໜວກ ຫື ຫຕຶງ ບ່ ສາມາດໂທຫາເບີ
SPEDTEX ໂດຍໃຊ້ Relay Texas ເວລາ 7-1-1.
ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມກ່ ຽວກັບ
ຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເສດທ່ີ ຍັງຄ້ າງຢ່ ,
ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມກ່ ຽວກັບການໄກ່ ເກ່ ຍທ່ີ ຍັງຄ້ າງຄາ
ຫື
ການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການ,
່
້
ເຈົາໜ້ າທີໄຕ່ ສວນຕາມລາດັບ.

ກະລຸ ນາໂທຫາທ່ີ
512-463-9414.
່
່
ຕິດຕຜ້ ໄກ່ ເກ່ ຍທີໄດ້ ຮັບມອບໝາຍ
ຫື

ຂ້ ມນການຕິດຕ່ ແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງ
ເມ່ື ອຮ້ ອງຂໃຫ້ ມີວິຊາການ
IEP
ທ່ີ ອານວຍຄວາມສະດວກ,ໃຫ້ ສ່ົ ງຄາຮ້ ອງຂໄປທ່ີ :

ເມ່ື ອຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກກ່ ຽວກັບການສຶກສາພິເ
ສດ,ໃຫ້ ສົ່ງຄາຮ້ ອງທຸ ກເຖິງ:

ເມ່ື ອຮ້ ອງຂການໄກ່ ເກ່ ຍ,
ຄາ/ຮ້ ອງຂໄປທ່ີ :

ໂຄງການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ ານ
ຂອງລັດ
ອົງການການສຶກສາຂອງລັດ Texas
1701 N. ຖະໜົນ Congress
Austin, TX 78701-1494
ຫື
ແຟັກ: 512-463-9560
ຫື
specialeducation@tea.texas.gov

ໜ່ ວຍຮັບຮ້ ອງຮຽນດ້ ານການສຶກສາພິ
ເສດ
ອົງການການສຶກສາຂອງລັດ Texas
1701 N. ຖະໜົນCongress Avenue
Austin, TX 78701-1494
ຫື
ແຟັກ: 512-463-9560
ຫື
specialeducation@tea.texas.gov

ຜ້ ປະສານງານການໄກ່ ເກ່ ຍ
ອົງການການສຶກສາຂອງລັດ Texas
1701 N. ຖະໜົນ Congress
Austin, TX 78701-1494
ຫື
ແຟັກ: 512-463-6027
ຫື
SE-Legal@tea.texas.gov

IEP

ໃຫ້ ສ່ົ ງ

ເມ່ື ອຍ່ື ນທຸ ກຄາຮ້ ອງຕາມຂະບວນການ,
ສ່ົ ງຄາຮ້ ອງທຸ ກເຖິງ:

ພິຈາລະນາພິຈາລະນາກ່ ຽວກັບຂະບວນກາ
ນພິເສດດ້ ານການສຶກສາ
ອົງການການສຶກສາຂອງລັດ Texas
1701 N. ຖະໜົນ Congress
Austin, TX 78701-1494
ຫື
ແຟັກ: 512-463-6027
ຫື
SE-Legal@tea.texas.gov

ກະລຸ ນາເຂ້ົ າເບ່ິ ງເວບໄຊທ໌ຂອງພະແນກການສຶກສາພິເສດຂອງ TEA ທ່
https://tea.texas.gov/TexasSped

ແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງສິດທິຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທາ
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