ປື້ມຄູມ
່ ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ
(ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງໃນການສຶກສາພິເສດ)

ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ສິງຫາ 2013

ລັດໄອໂອວາ (Iowa)
ພະແນກສຶກສາ
ອາຄານຫ້ອງການ Grimes State
ເມືອງ Des Moines, ລັດໄອໂອວາ 50319-0146

ສະພາບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາລັດ

ລັດໄອໂອວາ
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ
ອາຄານຫ້ອງການ Grimes State
ເລກທີ 400 ຖະໜົນ E 14th St
ເມືອງ Des Moines ລັດໄອໂອວາ 50319-0146

ສະພາບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາລັດ
ທ່ານ Rosie Hussey, ປະທານ, ຈາກເຂດເມືອງ Clear Lake
ທ່ານ Charles C. Edwards, Jr., ຮອງປະທານ, ຈາກເຂດເມືອງ Des Moines
ທ່ານ Diane Crookham-Johnson, ຈາກເຂດເມືອງ Oskaloosa
ທ່ານນາງ Sister Jude Fitzpatrick, ຈາກເຂດ West Des Moines
ທ່ານ Michael L. Knedler, ຈາກເຂດເມືອງ Council Bluffs
ທ່ານ Valorie J. Kruse, ຈາກເຂດເມືອງ Sioux City
ທ່ານ Mike May, ຈາກເຂດເມືອງ Spirit Lake
ທ່ານ Max Phillips, ຈາກເຂດເມືອ ງ Woodward
ທ່ານ LaMetta Wynn, ຈາກເຂດເມືອງ Clinton
ທ່ານ McKenzie Baker, ສະມາຊິກນັກຮຽນ, ຈາກ Forest City

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ
ທ່ານ Jason E. Glass, ອໍານວຍການ ແລະ ຫົວໜ້າຜູບ
້ ໍລິຫານ
ຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາປະຈໍາລັດ
ທ່ານ Gail M. Sullivan, ຫົວໜ້າພະນັກງານ

ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ທ່ານ David Tilly, ຜູ້ບໍລິຫ ານ
ທ່ານ Mary Delagardelle, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານຂະແໜງ
ທ່ານ Thomas A. Mayes, ທະນາຍຄວາມປະຈໍາຂະແໜງ
ທ່ານ Sarah Brown, ຫົວ ໜ້າສໍານັກງານຍຸດທະສາດ ແລະການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ
ທ່ານ Barb Guy, ຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດ
ທ່ານ Deb Samson, ທີ່ປຶກສາຂອງສໍານັກງານຍຸດທະສາດແລະການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ
ທ່ານ Amy Williamson, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຝ່າຍການປັບປຸງໂຮງຮຽນ
ທ່ານ Sharon Hawthorne, ທີ່ປຶກສາຂອງສໍານັກງານຝ່າຍການປັບປຸງໂຮງຮຽນ
ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາທີ່ ກໍານົດ ບໍ່ໃຫ້ ມກ
ີ ານເລືອກປະຕິບ ັດດ້ານເຊື້ອ ຊາດ, ຄວາມເຊື່ອ , ສີຜ ິວ, ເພດ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ລັກສະນະທາງ
ເພດ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ, ຄວາມພິການ, ສາດສະໜາ, ອາຍຸ, ຄວາມສໍາພັນທາງການເມືອ ງ, ຫຼື ສະຖານະຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ຕົວຈິງ ຫຼື ອາດເປັນໄປໄດ້ , ສະຖານະທາງ
ຄອບຄົວ ຫຼື ການແຕ່ງງານ ໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດ ຈະກໍາ, ຫຼື ຫຼັກປະຕິບ ັດດ້ານການວ່າຈ້າງງານຂອງພະແນກສຶກສາ ຕາມການກໍານົດ ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍລັດໄອໂອວາ
ໝວດທີ 216.9 ແລະ 256.10(2), ຫົວບົດ VI ແລະ VII ຂອງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວ ຍສິດ ທິພົນລະເຮືອ ນ ປີ 1964 (42 U.S.C. § 2000d ແລະ 2000e), ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄ່າຈ້າງເທົ່ າທຽມກັນ ປີ 1973 (29 U.S.C. § 206, ແລະອື່ນໆ), ຫົວບົດ IX (ການປັບ ປຸງການສຶກສາ, 20 U.S.C. §§ 1681 – 1688) ໝວດທີ 504 (ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວ ຍ
ການຟື້ນຟູ ປີ 1973, 29 U.S.C. § 794), ແລະ ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວ ຍຄວາມພິການຂອງຊາວອາເມຣິກາ (42 U.S.C. § 12101, ແລະອື່ນໆ).
ຖ້າທ່ານມີຄ ໍາຖາມ ຫຼື ຂໍຂ
້ ້ອ ງໃຈກ່ຽວກັບ ປະຕິບ ັດຕາມນະໂຍບາຍນີ້ຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ກະລະນຸ ຕິດ ຕໍ່ຫາທີ່ ປຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍປະຈໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອ
ໂອວາ, ທີ່ອາຄານຫ້ອ ງການ Grimes State, 400 E 14th St, ເມືອ ງ Des Moines IA 50319-0146, ເບີໂທລະສັບ 515/281-5295, ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາຫົວໜ້າຫ້ອ ງການສິດ ທິ
ພົນລະເມືອ ງ, ກະຊວງສຶກສາສະຫະລັດ , Citigroup Center, 500 W. Madison, Suite 1475, Chicago, IL 60661, ໂທລະສັບ 312/730-1560, ແຟັກ 312/7301576, ອີເມວ: OCR.Chicago@ed.gov.

ສາລະບານ
ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ..................................................................................................... 1
ພາກສະເໜີ .............................................................................................................................................................................................1

ຂ້ອຍສາມາດຊອກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກໃສ?................................................................................ 1
ໜ່ວຍງານທີສ
່ າມາດຊ່ວຍເຫຼືອ .................................................................................................................................................................1
ຫົວໜ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ (LEA) ..................................................................................................................................1
ອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA) ............................................................................................................................................................1
ພະແນກສຶກສາ (DE) ລັດໄອໂອວາ ...........................................................................................................................................................2
ສູນຝຶກອົບ ຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນລັດໄອໂອວາ (PTI)...............................................................................................2
ຫ້ອງການສິດທິຄົນພິການໄອໂອວາ (DRI) ................................................................................................................................................2
ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ (CIL) ..............................................................................................................................2

ຂໍມ
້ ູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ .................................................................................... 3
ຂ້ອຍຈະໄດ້ສໍາເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເມື່ອໃດ? ...........................................................................................3
ແຈ້ງການໃດແດ່ທພ
ີ່ ະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຫ້ຂ້ອຍກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອ ງຄຸ້ມຄອງ? ..............................................3
ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນອື່ນ...........................................................................................................................................................................................4
ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສຶກສາ ..............................................................................................................................................................5
ການກວດເບິ່ງບັນທຶກການສຶກສາ .............................................................................................................................................................5
ບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ................................................................................................................................................................................5
ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍສໍາລັບການອັດສໍາເນົາບັນທຶກຕ່າງໆ .......................................................................................................................................5
ສິດທິໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ ...........................................................................................................................................5
ນິຍາມຄວາມໝາຍ: ຂໍມ
້ ູນທີສ
່ າມາດລະບຸຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນ....................................................................................................................5
ບັນທຶກທີໄ່ ດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ....................................................................................................................................................................6
ບັນທຶກທີເ່ ຊື່ອວ່າບໍຖ
່ ືກຕ້ອງ.......................................................................................................................................................................6
ການໄຕ່ສວນ FERPA .............................................................................................................................................................................6
ການອະນຸຍາດເປີດເຜີຍບັນທຶກຕ່າ ງໆ......................................................................................................................................................6
ການປົກປ້ອງຄວາມລັບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.....................................................................................................................................7
ບັນທຶກທີບ
່ ຕ
ໍ່ ້ອງການອີກຕໍໄ່ ປ ....................................................................................................................................................................7

ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ ................................................................................................. 7
ການຍິນຍອມເຫັນດີ .................................................................................................................................................................................7
ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາ ລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ...............................................................................................................................7
ການປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ .................................................................................................8
ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອເດັກຢູ່ໃນການດູແລອຸປ ະຖໍາຂອງລັດ..........................................................................................................8
ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອເລີ່ມການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ............................................................................8
ການປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕກ
ໍ່ ັບການບໍລິການ.......................................................................................................................8
ການຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການບໍລິການ.............................................................................................................................8
ຫຼັງຈາກທີທ
່ ່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີ ............................................................................................................................................9
ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາ ລັບການປະເມີນຜົນຄືນໃໝ່ ..................................................................................................................................9
ການພະຍາຍາມຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີ ..............................................................................................................................................9
ຕົວຢ່າງສະເພາະອື່ນສໍາລັບການຍິນຍອມເຫັນດີ.......................................................................................................................................9

ຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີ......................................................................................................................................................10

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.....................................................................................................................10
ບັນດາກອງປະຊຸມທີລ
່ ວມເອົາພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ............................................................................................................................................10
ແຈ້ງການກອງປະຊຸມ ............................................................................................................................................................................10
ກອງປະຊຸມຫຍັງ? ..................................................................................................................................................................................10
ການຕັດສິນເລື່ອງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ .....................................................................................................................................................11
ບໍສ
່ າມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ............................................................................................................................................................................11
ການຕັດສິນທີບ
່ ມ
ໍ່ ີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນ .............................................................................................................................11

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ ..........................................................................................11
ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ (IEE)ແມ່ນຫຍັງ ................................................................................................................11
ການຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ IEE...........................................................................................................................................................11
ການຕອບຄືນຂອງທາງໂຮງຮຽນຕໍກ
່ ັບການຮ້ອງຂໍເຮັດການປະເມີນຜົນ IEE ..........................................................................................11
ການປະເມີນຜົນ IEE ທີພ
່ ໍ່ແມ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດ...........................................................................................................................................12
ການຈ່າຍຄ່າການປະເມີນຜົນ IEE ........................................................................................................................................................12
ສິ່ງອື່ນທີ່ຄວນຮູ້ ......................................................................................................................................................................................12

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ ................................................................................................................................12
ຈຸດປະສົງ...............................................................................................................................................................................................12
ຄໍານິຍາມ ...............................................................................................................................................................................................12
ຂໍ້ມູນໃນແຈ້ງການ ..................................................................................................................................................................................13
ແຈ້ງການເປັນແບບໃດ............................................................................................................................................................................13

ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ....................................................................................................... 14
ພາກສະເໜີ ...........................................................................................................................................................................................14
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ .............................................................................................................................................................................14
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process..................................................................................................................................................14
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process....................................................................................................................................................14

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ .................................................................................................... 15
ກໍານົດເວລາຂອງການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ..................................................................................................................................................15
ການຂະຫຍາຍກໍາ ນົດເວລາສໍາ ລັບ ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ........................................................................................................................15
ການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ................................................................................................................................................................16

ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process (ຍັງເອີ້ນວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process)... 16
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process ເມື່ອ ໃດ ................................................................................................................................16
ກໍານົດເວລາການຍື່ນ .............................................................................................................................................................................16
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບກໍານົດເວລາ....................................................................................................................................................................16
ການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ................................................................................................................................................17
ຂໍ້ກໍາ ນົດຂອງການຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process.......................................................................................................17
ການຕັດສິນກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກຂໍກ
້ ໍານົດຫຼືບ ໍ່ .......................................................................................17
ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process ........................................................................................................................17
ການປ່ຽນແປງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process ..............................................................................................................17
ການຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງເຂດການສຶກສາ/ອົງການ AEA....................................................................................................18

ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ.......................................................................................................................18
ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ........................................................................................................................................................................18

ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ..................................................................................................................18
ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ...................................................................................................................................................................18
ຈຸດປະສົງ ...............................................................................................................................................................................................19
ການຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ......................................................................................................................................................19
ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ .............................................................................................................................................19
ໄລຍະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ...........................................................................................................................................................................19
ຄວາມສໍາ ຄັນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ.......................................................................................................................................19
ຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂຈາກກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ....................................................................................................................................19
ໄລຍະທົບທວນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ....................................................................................................................................20

ການໄກ່ເກ່ຍ

................................................................................................................20

ການໄກ່ເກ່ຍທີມ
່ ີໃຫ້ ................................................................................................................................................................................20
ລະບຽບຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍ ..................................................................................................................................................................20
ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍ ................................................................................................................................................................................................20
ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາຂອງຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍ ....................................................................................................................................................................20
ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ..............................................................................................................................................................................20
ບໍແ
່ ນ່ໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ ......................................................................................................................................................21
ສະຖານະຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການໄກ່ເກ່ຍ .........................................................................................................................................21

ການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ Due Process.........................................................................................21
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ Due Process .........................................................................................................................................21
ຜູພ
້ ິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ Judge (ALJ) .........................................................................................................................................21
ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ ..................................................................................................................................................................22
ປະເດັນບັນຫາທີ່ປກ
ຶ ສາຫາລືໃນການໄຕ່ສວນ..........................................................................................................................................22
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process ....................................................................................................22
ສິດທິໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ ..............................................................................................................................................................23
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ..................................................................................................................................................................23
ສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່ ......................................................................................................................................................................................23
ເຫດຜົນສໍາລັບຄໍາຕັບສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ......................................................................................................................................23
ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນເພີ່ມເຕີມ ..........................................................................................................................................................23
ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ...............................................................................................................................................23
ຜູອ
້ ື່ນທີໄ່ ດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນ.......................................................................................................................................................24
ກໍານົດເວລາສໍາລັບຄໍາຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນ .....................................................................................................................................24

ກົດການຕີຄວາມໝາຍ ..........................................................................................................................24
ຄໍານິຍາມ ແລະ ຈຸດປະສົງ .....................................................................................................................................................................24

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ .....................................................................................................................24
ການມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ......................................................................................................................................................24
ການກໍານົດຄ່າທໍານຽມທີສ
່ ົມເຫດສົມຜົນ.................................................................................................................................................24
ຄ່າທໍານຽມທີຕ
່ ້ອງຈ່າ ຍໂດຍທະນາຍ ຄວາມຂອງທ່ານ ............................................................................................................................24
ຄ່າທໍານຽມທີຕ
່ ້ອງຈ່າ ຍໂດຍທ່ານ ຫຼືທະນາຍຄວາມຂອງທ່າ ນ .................................................................................................................25

ຄ່າທໍານຽມທີຖ
່ ືກຫ້າມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ..................................................................................................................................25
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບຂີດຈໍາກັດດ້ານການແກ້ໄຂ...............................................................................................................................................25
ການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ........................................................................................................................................................25
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ.........................................................................................................................................................25

ການປະພຶດ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ ............................................................................ 26
ສິດອໍານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ .................................................................................................... 26
ການຕັດສິນກໍານົດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ....................................................................................................................................................26
ທົ່ວໄປ ....................................................................................................................................................................................................26
ສິດອໍານາດເພີ່ມເຕີມ ..............................................................................................................................................................................26

ການບໍລິການ

................................................................................................................................... 26

ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນ ..................................................................................................................................................................................26
ນ້ອຍກວ່າ 10 ວັນ ..................................................................................................................................................................................26

ການກໍາ ນົດປະກົດການສະແດງອອກ .................................................................................................... 27
ຄໍານິຍາມ ...............................................................................................................................................................................................27
ປະກົດການສະແດງອອກອັນເປັນຜົນຈາກຄວາມພິການ.........................................................................................................................27
ຜົນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດIEP ...............................................................................................................................27
ການດໍາເນີນການເມື່ອແມ່ນຜົນຂອງການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການ .............................................................................................27
ສະພາບການພິເສດ................................................................................................................................................................................27
ຄໍານິຍາມຂອງສະພາບການພິເສດ.........................................................................................................................................................28
ການແຈ້ງບອກ .......................................................................................................................................................................................28

ການອຸທອນ

................................................................................................................................... 28

ທົ່ວໄປ ....................................................................................................................................................................................................28
ສິດອໍານາດຂອງ ALJ ............................................................................................................................................................................28
ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process ແບບເລັ່ງລັດ..................................................................................................................28

ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່າງການອຸທອນ ..........................................................................................29
ທົ່ວໄປ ....................................................................................................................................................................................................29

ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍົກຍ້າຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນ ..................29
ທົ່ວໄປ ....................................................................................................................................................................................................29

ການກໍາ ນົດການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ .............................................................................................................. 29
ສິດອໍານາດ ............................................................................................................................................................................................29

ການປົກປ້ອງສໍາ ລັບເດັກທີຍ
່ ັງບໍທ
່ ັນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ..........................................................30
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ............................................................................................................................................................................................30
ຄໍານິຍາມຂອງການຮັບ ຮູກ
້ ່ອນ................................................................................................................................................................30
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບການຮັບຮູກ
້ ່ອນ................................................................................................................................................................30
ການບໍຮ
່ ມ
ູ້ າກ່ອນ ....................................................................................................................................................................................30

ການນໍາສົ່ງຫາ ແລະ ການດໍາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະຕຸລາການ ....................30
ການນໍາສົ່ງເດັກຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ...................................................................................................................................30
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂດການສຶກສາ .................................................................................................................................................31

ບົດບັນຍັດສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ .............................................................................................................. 31
ການແຕ່ງຕັ້ງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ ....................................................................................................................................................................31

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງ ການ AEA ....................................................................................................................................................32
ເກນມາດຖານຂອງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ ..........................................................................................................................................................32
ໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສທີ່ບມ
ໍ່ ໃີ ຜມານໍາ ......................................................................................................................................................32
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ ....................................................................................................................................................32
ການແຕ່ງຕັ້ງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ ....................................................................................................................................................................32

ການໂອນສິດທິໃຫ້ແກ່ເດັກ .....................................................................................................................32
ການໂອນສິດທິກ່ຽວກັບບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ......................................................................................................................................32
ການໂອນສິດທິ: IDEA ...........................................................................................................................................................................32
ການແຈ້ງບອກການໂອນສິດ...................................................................................................................................................................33

ການບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພໍ່ແມ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ເມື່ອການສຶກສາພາກລັດທີ່ ເໝາະ
ສົມແລະບໍ່ເສຍຄ່າ (FAPE) ແມ່ນປະເດັນບັນຫາ ...................................................................................33
ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ ..............................................................................................................................33
ການຈ່າຍແທນຄືນສໍາລັບການເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ .................................................................................................................33
ການຫຼຸດ ຫຼືການປະ ຕິເສດການຈ່າຍແທນຄືນ ........................................................................................................................................33
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບການຫຼຸດ ຫຼືການປະຕິເສດ ...............................................................................................................................................34

ພາກຕິດຄັດ A: ຄໍານິຍາມ ...................................................................................................................35
ພາກຕິດຄັດ B: ຄໍານິຍາມ- ສະພາບການພິເສດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໄນ ........................................... 37
ພາກຕິດຄັດ C: ຊື່ຫຍໍ້...........................................................................................................................38
ພາກຕິດຄັດ D: ແບບຟອມຕົວຢ່າງ ........................................................................................................ 39
ພາກຕິດຄັດ E: ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບການໃຊ້
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພ ....................................................................................46

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ພາກສະເໜີ

ພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງມີສິດທິ, ທີ່ຮກ
ູ້ ັນໃນນາມລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ເຊິ່ງ ນໍາໃຊ້ກັບທຸກໆດ້ານຂອງຂະບວນການສຶກສາແບບ
ພິເສດ.
ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະລັດຖະບານກາງໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີຈ
່ ະຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຕັດສິນກໍາ ນົດວ່າພິການ ແລະ ຢູໃ່ ນໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ສາທາລະນະທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE).
ເອກະສານນີ້ໃຊ້ເປັນໃບແຈ້ງບອກການປົກປ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າ ໃຈບັນດາສິດທິທມ
ີ່ ີໃຫ້ແກ່
ທ່າ ນ ແລະລູກຂອງທ່ານຜ່ານກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊັ່ນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາສໍາລັບຜູພ
້ ິການ
(IDEA 2004) ແລະຂໍລ
້ ະບຽບດ້າ ນການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດລັດໄອໂອວາ. ບາງຂົງເຂດເນື້ອໃນທີໄ່ ດ້ທົບທວນປັບປຸງໃນ
ເອກະສານນີ້ປະກອບມີ:










ແຈ້ງການ
ການຍິນຍອມເຫັນດີຢ່າງມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວ ນ
ການຮັກສາບັນທຶກ
ການປະເມີນຜົນ,
ການໄກ່ເກ່ຍ
ຫຼັກ Due Process
ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ
ອາຍຸບ ັນລຸນິຕພ
ິ າວະ ແລະ
ການປະຕິບ ັດວິໄນ

ຂ້ອຍສາມາດຊອກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກໃສ?
ໜ່ວຍງານທີສ
່ າ
ມາດຊ່ວຍເຫຼືອ

ຖ້າທ່າ ນຕ້ອງການຄໍາອະທິບາຍທາງປາກເປົ່າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່າ ນ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນຕໍໄ່ ປນີ້ ເພື່ອຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ:







ຫົວໜ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ
ອົງ ການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA) ຂອງທ່າ ນ
ພະແນກການສຶກສາ (DE) ລັດໄອໂອວາ
ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາ ລັບພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນລັດໄອໂອວາ, ສູນ ASK Resource center
ຫ້ອງການສິດທິຄົນພິການລັດໄອໂອວາ
ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວ ິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ

ຫົວໜ້າເຂດການ
ສຶ ກສາ ຫຼືຫ ົ ວໜ້ າ
ໂຮງຮຽນ (LEA)

ທັງທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາລ້ວນແຕ່ມີສ່ວ ນໃນການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. ຖ້າທ່າ ນ ຫຼືພະນັກງານໂຮງຮຽນມີຄວາມກັງວົນໃຈ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່າ ນ, ຈົ່ງໃຊ້ທຸກໂອກາດເພື່ອເປີດການສົນທະນາໂອ້ລົມໂດຍໄວ ແລະຢ່າງເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບ
ບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ. ຖ້າ ລູກຂອງທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້າ ນການສຶກສາພິເສດ, ຈົ່ງມີສ່ວ ນຮ່ວ ມຢ່າງຈິງຈັງໃນ
ການພັດທະນາໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງລູກທ່ານ.

ອົງການສຶກສາປະ
ຈໍາເຂດ (AEA)

ຖາມຫາ:
 ຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດ
 ຜູປ
້ ະສານງານການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງຂອງ AEA, ຍັງເອີ້ນວ່າ ຜູ້ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ
 ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນ ແລະຄູອາຈານຂອງ AEA
ເບີໂທລະສັບສໍາລັບແຕ່ລະ AEA:
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AEA 1
AEA 267
AEA 8
AEA 9
AEA 10
AEA 11
GHAEA
GPAEA
NWAEA

Elk der
Cedar Falls
Pocahontas
Bettendorf
Cedar Rapids
Johnston
Council Bluffs
Ottumwa
Sioux City

8 0-632-5918
800-542-8375
800-669-2325
800-947-2329
800-332-8488
800-362-2720
800-432-5804
800-622-0027
800-352-9040

ພະແນກສຶ ກ ສາ
(DE) ລັດໄອໂອວາ

ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະຜົນໄດ້ຮັບ
ສໍານັກງານຝ່າຍຍຸດທະສາດ ແລະການສະໜັບສະໜູນຜູຮ
້ ຽນ
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
515-281-3176
515-242-5988 FAX
http://www.educateiowa.gov/

ສູ ນຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານ
ສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນ
ລັດໄອໂອວາ (PTI)

ສູນ ASK Resource Center
5665 Greendale Road, Suite D
Johnston, IA 50131
1-800-450-8667
515-243-1713
ແຟັກ 515-243-1902
info@askresource.org
http://www.askresource.org

ຫ້ອງການສິດທິຄ ົ ນ
ພິການໄອໂອວາ
(DRI)

400 East Court Avenue Suite 300
Des Moines, Iowa 50309
515-278-2502
515-278-0571 (TDD)
800-779-2502
515- 278-0539 ແຟັກ
info@disabilityrightsiowa.org
http://www.disabilityrightsiowa.org

ສູ ນສົ່ງເສີມການດໍາ
ເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງ
ຕົ ນເອງ (CIL)

Central Iowa CIL
4132 E. 10th Street
Des Moines, IA 50309
ໂທລະສັບ: 515-563-9337
ແຟັກ: 515-563-9337

Evert Conner Rights and
Resources CIL
26 E Market Street
Iowa City, IA 52240
ໂທລະສັບ: 319-933-3870
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Illinois Iowa CIL (IICIL)
3708 11th St., PO Box 6156,
Rock Island, IL 61231
309-793-0090(V/TTY)
1-877-541-2505(V/TTY)
ແຟັກ: 309-283-0097
iicil@iicil.com

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ຂ້ອຍຈະໄດ້ສໍາເນົາ
ເອກະສານກ່ຽວກັ ບ
ລະບຽບການປົ ກ
ປ້ອງຄຸ້ ມຄອງເມື່ອ
ໃດ?

ທ່າ ນຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາເອກະສານລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານທີພ
່ ິການ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປ.ີ

ແຈ້ງການໃດແດ່ທ ີ່
ພະແນກສຶກສາລັດ
ໄອໂອວາ ຕ້ ອງໄດ້
ເອົາໃຫ້ຂ້ອຍກ່ຽວກັ ບ
ລະບຽບການປົ ກ
ປ້ອງຄຸ້ ມຄອງ?

ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງເອົາທ່ານແຈ້ງການທີພ
່ ຽງພໍເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູຢ
້ ່າງຄົບຖ້ວ ນກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ພວກມັນລວມມີ:

ນອກນັ້ນ, ສໍາເນົາຊຸດໜຶ່ງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຫ້ທ່າ ນ:
 ຫຼັງຈາກການນໍາສົ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເຮັດການປະເມີນຜົນສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ;
 ພາຍຫຼັງ ທີທ
່ ່າ ນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຮຽນແບບລັດຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີຮຽນນັ້ນ;
 ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ມກ
ີ ານຕັດສິນດໍາເນີນການປະຕິບັດວິໄນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ; ແລະ
 ພາຍຫຼັງ ທີທ
່ ່າ ນຮ້ອງຂໍເອົາລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.

ປືມ
້ ຄູມ
່ ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທີມ
່ ໃີ ຫ້ເປັນ:
 ພາສາອັງກິດ
 ພາສາສະເປນ
 ພາສາບອັສເນັຍ
 ພາສາເຊີເບັຍ-ໂຄເອເຊຍ
 ພາສາຫວຽດນາມ
 ພາສາອາຣາບິກ, ແລະ
 ພາສາລາວ
ໝາຍເຫດ: ສະບັບແປຂອງປືມ
້ ຄູມ
່ ລ
ື ະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແມ່ນມີໃຫ້ຢເູ່ ທິງເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາໄອໂອວາທີ່:
http://www.educateiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1604

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ
 ເດັກນ້ອຍຜູ້ທຂ
ີ່ ມ
ໍ້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຮັກສາໄວ້;
 ປະເພດຂໍມ
້ ູນທີຊ
່ ອກຫາ;
 ວິທກ
ີ ານທີທ
່ າງລັດຈະໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ (ລວມທັງແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນຈາກໃຜທີ່ຂມ
ໍ້ ູນຈະຖືກເກັບກໍາເອົາ); ແລະ
 ການນໍາໃຊ້ຂມ
ໍ້ ູນທີຈ
່ ະເຮັດ.
 ສັງລວມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີບ
່ ັນດາອົງການເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນເລື່ອງການ
ເກັບມ້ຽນ, ການເປີດເຜີຍຕໍພ
່ າກສ່ວນທີສາມ, ການຮັກສາໄວ້, ແລະ ການທໍາລາຍຖິ້ມ ບັນດາຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ.
 ລາຍລະອຽດຂອງທຸກໆສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີມ
່ ຕ
ີ ກ
ໍ່ ັບຂໍມ
້ ູນນີ້, ລວມທັງສິດທິພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ FERPA (ຂໍ້ 34
C.F.R. ພາກ 99).
ໝາຍເຫດ: ກ່ອນຈະມີກິດຈະກໍາລະບຸຕົວ, ຊອກຫາ, ຫຼປ
ື ະເມີນຜົນທີສ
່ ໍາ ຄັນ, ເຊັ່ນວ່າ ໂຄງການ child find, ໜັງສືແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງ ກ່າວຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ປະກາດໃນໜັງສືພິມ ຫຼືສອ
ື່ ື່ນໆ, ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ, ໂດຍມີການເຜີຍແຜ່ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອ
ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງທົ່ວທັງລັດໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໃນການຊອກຫາ, ລະບຸຕົວ ແລະ ປະເມີນຜົນເດັກນ້ອຍ ທີ່
ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ.

ໝາຍເຫດ:
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ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນອື່ ນ

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນອື່ນອື່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA 2004, ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ ແລະ ຂໍ້
ກໍານົດ ແລະກົດລະບຽບອື່ນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນ:
ບັນດາເວັບໄຊທີມ
່ ີຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນ:
 ກົດລະບຽບດ້າ ນການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ
http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=592
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາຂອງຄົນພິການ (IDEA) 2004
http://idea.ed.gov
ໝາຍເຫດ: ສໍາ ລັບຂໍມ
້ ູນອ້າງອີງຂອງທ່ານ, ຂໍກ
້ ໍານົດສໍາ ລັບເນື້ອໃນຂອງຄູມ
່ ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້
ປົກຄອງແມ່ນເບິ່ງໄດ້ໃນຫົວຂໍ້ 20 USC § 1415(d) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາສໍາລັບຄົນພິການ
(IDEA) 2004.
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້າ ນການສຶກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA):
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂໍມ
້ ູນອ້າງອີ ງອື່ນໆ:
 ຄິດຫາທາງແກ້ ເມື່ອມີສິ່ງຜິດພາດ – ແມ່ນເອກະສານຈາກພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ
 ສູນເຜີຍແຜ່ຂມ
ໍ້ ູນສໍາລັບຄົນພິການແຫ່ງຊາດ, NICHY, http://www.nichcy.org, ແມ່ນເວັບໄຊໜຶ່ງທີມ
່ ີການພິມເຜີຍແຜ່
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA 2004, ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບຄວາມພິການ.
 ສູນ PACER, http://www.pacer.org/legislation/idea/index.asp ມີເອກະສານບົດສັງລວມຂອງກົດໝາຍ IDEA
2004 ໃນເວລາທີພ
່ ິມເຜີຍແຜ່ສິ່ງນີ,້ ເຊັ່ນດຽວກັບຂໍມ
້ ູນອື່ນໆສໍາລັບຄອບຄົວທີມ
່ ີເດັກນ້ອຍພິການ.
 ເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ສໍ າລັ ບການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ທີ:່
http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1280&Itemid=3480

ສອບຖາມເອົາຂໍມ
້ ູນເພີ່ມເຕີມນໍາຄູປະຈໍ າຫ້ ອງຂອງລູກທ່ານ, ອໍ າ ນວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ທີປຶ
່ ກສາ AEA (ພະນັກງານ AEA ຜູ້
ທີມ
່ ັກໂອ້ລົມກັບທ່ ານເປັນປະຈໍ າກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ.

ໝາຍເຫດ:
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ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ & ບັນທຶກການສຶກສາ
ການເຂົ້າເຖິງບັ ນ
ທຶກການສຶ ກ ສາ

ອົງການລັດຖະບານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງທຸກໆບັນທຶກການສຶກສາທີຖ
່ ືກເກັບກໍາ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາ
ໃຊ້ໂດຍອົງການດ້ານການສຶກສາ ຜ່າ ນຂໍກ
້ ໍານົດທັງໃນກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້າ ນການສຶກສາ ແລະ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA).
ອົງການດັ່ງ ກ່າວຕ້ອງປະຕິບ ັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍກວດເບິ່ງ ຫຼື ກວດກາບັນທຶກຕ່າງໆ ໂດຍບໍມ
່ ີການຊັກຊ້າທີບ
່ ຈ
ໍ່ ໍາເປັນ – ບໍໃ່ ຫ້
ແກ່ຍາວເກີນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ແລະ ກ່ອນທີຈ
່ ະມີການປະຊຸມໃດໆກ່ຽວກັບ IEP ຫຼື ການພິຈ າລະ ນາຕັດສິນ ຫຼື ກອງ
ປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃດໜຶ່ງ.

ການກວດເບິ່ງ
ບັ ນທຶກການສຶ ກສາ

ໃນຖານະເປັນພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງເດັກພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງທຸກໆບັນທຶກການສຶກສາຂອງ
ລູກທ່າ ນກ່ຽວກັບ:
 ການລະບຸຕົນຕົວ;
 ການປະເມີນຜົນ;
 ການບັນຈຸດ້າ ນການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ; ແລະ
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ.

ບັ ນທຶກຂອງລູ ກ
ທ່ ານ

ແຕ່ລະອົງການຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ພໍ່ແມ່, ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ, ບັນຊີລາຍການກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ສະຖານທີຂ
່ ອງບັນທຶກການ
ສຶກສາ ທີໄ່ ດ້ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການນັ້ນໆ.

ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍສໍາລັບ
ການອັດສໍາເນົາ
ບັ ນທຶກຕ່ າງໆ

ແຕ່ລະອົງການອາດຈະຄິດໄລ່ເອົາຄ່າທໍານຽມສໍາລັບສໍາເນົາຂອງເອກະສານບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຖ້າຄ່າທໍາ ນຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນການ
ສະກັດກັ້ນທ່ານຈາກສິດທິໃນການກວດເບິ່ງ ແລະ ກວດກາບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ. ອົງການອາດຈະບໍ່ໄລ່ເອົາຄ່າທໍານຽມຕໍກ
່ ັບການ
ຊອກຫາ ຫຼື ຊອກຄົ້ນຄືນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ສິດທິໃນການ
ກວດກາ ແລະ ກວດ
ເບິ່ງບັ ນທຶ ກ

ສິດທິໃນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງຂອງທ່ານລວມມີສິ່ງຕໍໄ່ ປນີ້:
 ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກອົງການທີເ່ ຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເອົາຄໍາອະທິບາຍ
ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງເອກະສານບັນທຶກ;
 ສິດທິໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ອ ົງການສະໜອງສໍາເນົາບັນທຶກທີປ
່ ະກອບມີຂມ
ໍ້ ູນທີຖ
່ ້າວ່າບໍສ
່ າມາດສະໜອງສໍາເນົາໃຫ້ຈະ
ສະກັດກັ້ນທ່ານຈາກການປະຕິບ ັດສິດທິໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກນັ້ນ;
 ສິດທິໃນການມີຕົວແທນຂອງທ່າ ນເພື່ອເຮັດໜ້າທີກ
່ ວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກແທນທ່າ ນ.
ໝາຍເຫດ: ອົງ ການຈະຖືວ່າພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ເປັນຜູ້ມີສິດອໍານາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແຈ້ງວ່າພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງເດັກເປັນຜູບ
້ ມ
ໍ່ ີສິດອໍານາດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດທີນ
່ ໍາໃຊ້ເຊິ່ງຄວບ
ຄຸມປະເດັນບັນຫາເຊັ່ນ ການເປັນຜູປ
້ ົກຄອງເດັກ, ການແຍກທາງ ແລະ ການຢ່າຮ້າງຂອງພໍແ
່ ມ່ເດັກ.

ນິ ຍາມຄວາມໝາຍ:
ຂໍມ
້ ູນທີສ
່ າມາດລະບຸ
ຕົວຕົ ນສ່ວນບຸ ກຄົນ

ຂໍມ
້ ູນທີສ
່ າມາດລະບຸຕົວຕົນສ່ວ ນບຸກຄົນໝາຍເຖິງຂໍມ
້ ູນສະເພາະເຊັ່ນວ່າ:
 ຊືຂ
່ ອງລູກທ່ານ;
 ຊືຂ
່ ອງທ່ານໃນນາມເປັນພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ເດັກ;
 ທີ່ຢເູ່ ຮືອນ;
 ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ; ແລະ
 ລາຍການລັກສະນະພິເສດສ່ວ ນບຸກຄົນທີອ
່ ະທິບາຍເຖິງເດັກໃດໜຶ່ງໃນແບບທີຄ
່ ົນອື່ນສາມາດລະບຸຕົນຕົວຂອງເດັກຄົນນັ້ນ
ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
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ບັ ນທຶກທີໄ່ ດ້ຮັບການ
ປົ ກປ້ອງ

ໂດຍຍົກເວັ້ນການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກໂດຍພໍແ
່ ມ່ເດັກ, ແລະ ພະນັກງານທີໄ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ອົງ ການທີຮ
່ ັກສາບັນທຶກ, ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA, ຕ້ອງໄດ້ຈົດບັນທຶກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມກ
ີ ານເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສຶກສາ ເຊິ່ງລວມມີຂມ
ໍ້ ູນຄື:
 ຊືຂ
່ ອງພາກສ່ວນນັ້ນ;
 ວັນທີເຂົ້າເບິ່ງ ; ແລະ
 ຈຸດປະສົງທີ່ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ບ ັນທຶກນັ້ນ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າບັນທຶກດັ່ງ ກ່າວປະກອບມີຂມ
ໍ້ ູນຫຼາ ຍໆຄົນ ນອກຈາກລູກທ່າ ນ, ທ່ານມີສິດກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງພຽງແຕ່ຂໍ້
ມູນທີ່ກ່ຽວຂອງກັບລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບລູກທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ບັ ນທຶກທີເ່ ຊື່ອວ່າບໍ່
ຖືກຕ້ ອງ

ຖ້າທ່າ ນເຊື່ອວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ແມ່ນຂໍມ
້ ູນທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ລະເມີດຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນໆຂອງລູກທ່າ ນ, ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງ ການທີເ່ ກັບ ຮັກສາຂໍມ
້ ູນນັ້ນດໍາເນີນການແກ້ໄຂ
ບັນທຶກດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈະເປັນຜູຕ
້ ັດສິນວ່າຈະແກ້ໄຂຂໍມ
້ ູນ ຕາມການຮ້ອງຂໍຫຼືບໍ່ ພາຍໃນກໍາ ນົດເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າ
ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕັດສິນໃຈປະຕິເສດບໍແ
່ ກ້ໄຂຂໍມ
້ ູນດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈ
່ ະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບການປະຕິ
ນັ້ນ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ທ່າ ນຮູວ
້ ່າທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນຄືນການຕັດສິນດັ່ງ ກ່າວ. (ຂໍກ
້ ໍາ ນົດກ່ຽວກັບການໄຕ່
ສວນຕັດສິນແມ່ນມາຈາກກົດໝາຍ FERPA ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂໍກ
້ ໍານົດໃນກົດໝາຍ IDEA).

ການໄຕ່ສວນ
FERPA

ຫຼັງຈາກການປະຕິເສດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍມ
້ ູນໃນບັນທຶກຂອງເດັກ, ທາງເຂດການສຶກສາຈະແຈ້ງບອກໃຫ້ທ່ານຮູກ
້ ່ຽວກັບການປະຕິ
ເສດນັ້ນ ແລະແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານຕໍກ
່ ັບການໄຕ່ສວນ ອີງຕາມຂໍກ
້ ໍານົດຂອງກົດໝາຍ FERPA.
ການໄຕ່ສວນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໜຶ່ງໃນສອງການຕັດສິນລຸ່ມນີ້:
1. ຖ້າການໄຕ່ສວນຕັດສິນວ່າຂໍມ
້ ູນນັ້ນແມ່ນຜິດພາດ, ບໍຖ
່ ືກຕ້ອງ ຫຼື ມີການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອ ື່ນໆຂອງ
ລູກທ່ານ, ທາງອົງການຕ້ອງໄດ້ປ ່ຽນແປງຂໍມ
້ ູນດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
2. ຖ້າການໄຕ່ສວນຕັດສິນວ່າຂໍມ
້ ູນນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ບໍໄ່ ດ້ຜິດພາດ ຫຼື ລະເມີດຕໍກ
່ ັບຄວາມເປັນສ່ວ ນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນໆຂອງລູກ
ທ່ານ, ອົງການຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່າ ນຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິນດັ່ງ ກ່າວ. ນອກນັ້ນ ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ກໍ່ຈະແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານໃນການເອົາໄວ້ໃນບັນທຶກ ໃບຖະແຫຼງ ການທີໃ່ ຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່າ ນຕໍກ
່ ັບຂໍມ
້ ູນ
ດັ່ງ ກ່າວ ຫຼື ກໍານົດເຫດຜົນຂອງທ່າ ນທີ່ບເໍ່ ຫັນດີນໍາການຕັດສິນຂອງທາງຝ່າຍອົງການ.
ໝາຍເຫດ: ທຸກໆຄໍາອະທິບາຍທີເ່ ອົາໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໂດຍອົງການ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກ
ນັ້ນໆ ຕາບໃດທີບ
່ ັນທຶກ ຫຼື ສ່ວນທີຂ
່ ັດແຍ້ງ ນັ້ນຍັງຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍທາງອົງ ການ. ຖ້າບັນທຶກ ຫຼື ສ່ວ ນເອກະສານທີຂ
່ ັດແຍ້ງ
ນັ້ນຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍອົງການຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ຄໍາອະທິບາຍຂອງທ່ານກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍເຊັນ
່ ກັນ.

ການອະນຸຍາດເປີດ
ເຜີຍບັ ນທຶກຕ່າງໆ

ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍແ
່ ມ່, ຫຼື ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກເດັກທີຄ
່ ົບເງື່ອນໄຂທີຮ
່ ອດອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນທີສ
່ າມາດລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຕໍກ
່ ັບບຸກຄົນອື່ນ ນອກເໜືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີຂ
່ ອງອົງ ການທີເ່ ຂົ້າ
ຮ່ວມ (ຕົວຢ່າງ, ເຂດການສຶກສາອື່ນໃດໜຶ່ງທີທ
່ ່ານຈະລົງຊື່ໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນ), ເວັ້ນເສຍແຕ່ ຂໍ້ມູນນັ້ນຖືກປະກອບຢູໃ່ ນ
ບັນທຶກດ້ານການສືກສາ ແລະ ກົດໝາຍ FERPA ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ ໂດຍບໍຕ
່ ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍແ
່ ມ່.

ໝາຍເຫດ:
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ການປົ ກປ້ອງຄວາມ
ລັບ ແລະຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ

ແຕ່ລະອົງການຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົນຕົວສ່ວ ນບຸກຄົນ ໃນໄລຍະເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ້, ເປີດ
ເຜີຍ ແລະ ທໍາລາຍຖິ້ມບັນທຶກດັງ
່ ກ່າວ.
ນອກນັ້ນ ພັນທະອື່ນໆທີກ
່ ົດໝາຍກໍານົດປະກອບມີ:
 ໃນແຕ່ລະອົງການ ຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຜໜ
ູ້ ຶ່ງເປັນຜູຮ
້ ັບ ຜິດຊອບສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມລັບຂອງຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວ ນ
ບຸກຄົນ.
 ທຸກໆຄົນທີເ່ ກັບກໍາ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ
ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ແລະ FERPA.
 ແຕ່ລະອົງການທີເ່ ຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ເພື່ອການກວດກາພາກລັດ, ບັນຊີລາຍຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານປະຈຸບັນຂອງ
ພະນັກງານພາຍໃນອົງການຜູ້ທອ
ີ່ າດຈະເຂົ້າເຖິງຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ.

ບັ ນທຶກທີບ
່ ຕ
ໍ່ ້ ອງ
ການອີ ກຕໍໄ່ ປ

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທານຮູ້ເມື່ອໃດທີຂ
່ ໍ້ມູນກໍານົດຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນທີໄ່ ດ້ເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ້
ຫຼື ນໍາໃຊ້ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA 2004 ແມ່ນບໍຈ
່ ໍາເປັນອີກໃນການສະໜອງບໍລິການດ້າ ນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນ.
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ກໍາ ນົດວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍຕ
່ ້ອ ງການອີກໃນການສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການ
ສຶກສາ, ຂໍມ
້ ູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກທໍາ ລາຍຖິ້ມ ຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງທ່າ ນ.
ແນວໃດກໍ່ດີ ຍັງມີບາງຂໍມ
້ ູນໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານທີຈ
່ ະຖືກຮັກ ສາໄວ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກຖາວອນ ແລະ ອາດຈະຖືກ
ຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍມ
່ ີກໍານົດເວລາ. ຂໍມ
້ ູນນັ້ນປະກອບມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ວ່າ ຊື,່ ທີ່ຢ,ູ່ ເບີໂທລະສັບ, ຊັ້ນຮຽນ, ບັນທຶກການມາຮຽນ, ຫ້ອງ
ຮຽນທີໄ່ ດ້ເຂົ້າຮຽນ, ລະດັບຊັ້ນທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ປີທີ່ຮຽນຈົບ.

ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ
ການຍິນຍອມເຫັ ນດີ

ການຍິນຍອມເຫັນດີໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານ:
1. ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຊາບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ການສືສ
່ ານຮູບແບບອື່ນໆ (ເຊັ່ນວ່າພາສາໃບ້, ພາສາ
ນູນສໍາລັບຄົນຕາບອດ, ຫຼື ການສື່ສານເປັນຄໍາເວົ້າ) ທຸກໆຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຕ່າງໆທີທ
່ ່າ ນກໍາ ລັງໃຫ້ການ
ຍິນຍອມເຫັນດີ.
2. ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີນໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍກ
່ ັບການດໍາເນີນການນັ້ນ, ແລະ ການຍິນຍອມອະທິບາຍການດໍາເນີນ
ການນັ້ນ ແລະໃຫ້ບອກລາຍການບັນທຶກຕ່າງໆ (ຖ້າມີ) ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແລະໃຫ້ກັບໃຜ; ແລະ.
3. ເຂົ້າໃຈວ່າການຍິນຍອມດັ່ງ ກ່າວແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານສາມາດຖອນຄືນການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ທຸກເວລາ.
ໝາຍເຫດ: ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານບໍສ
່ າມາດລົບລ້າງ (ຢ້ອນກັບຄືນ) ການກະທໍາທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຫຼັງ
ຈາກທີທ
່ ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມ ແລະ ກ່ອນເວລາທີ່ທ່າ ນຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ.

ການຍິນຍອມເຫັ ນດີ
ສໍາລັບການປະເມີນ
ຜົ ນເບື້ອງຕົ້ນ

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ບໍສ
່ າມາດດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແກ່ລູກທ່າ ນເພື່ອກໍານົດວ່າລູກຂອງທ່ານ
ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບ ໍ່ໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະບໍລິການຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ປາສະຈາກການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທ່ານຮັບຮູກ
້ ່ອນກ່ຽວກັບການສະເໜີດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ແລະໂດຍ
ປາສະຈາກການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ.
ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢ່າ ງຄົບຖ້ວນ
ຈາກທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອຕັດສິນວ່າລູກຂອງທ່ານແມ່ນເດັກພິການຫຼືບ.ໍ່
ການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນບໍໄ່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່າ ນໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບເລື່ອງທີ່
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ຈະເລີ່ມຕົ້ນສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານ.
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ປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການ
ຍິ ນຍອມເຫັນດີສໍາ
ລັບການປະເມີນຜົ ນ
ເບື້ອງຕົ້ ນ

ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ຫຼື ທ່ານກໍາລັງຊອກລົງທະບຽນໃຫ້ລູກຂອງທ່າ ນເຂົ້າຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນລັດຖະບານໃດໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ບໍສ
່ າມາດສະໜອງຕໍກ
່ ັບການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສະ
ໜອງການຍິນຍອມສໍາ ລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນໃດໜຶ່ງ, ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ອາດຈະ, ແຕ່ບ ໍ່ກໍານົດ,
ຊອກຫົນທາງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນຂອງລູກທ່ານ ໂດຍຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼື ການ
ຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ການປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process.
ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ຈະບໍ່ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນໃນການຊອກຫາສະຖານທີ,່ ກໍານົດຕົນຕົວ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ຖ້າ ອົງການດັ່ງກ່າວບໍຊ
່ ອກດໍາເນີນການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່າ ນ ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ.້

ການປະເມີນຜົນ
ເບື້ອງຕົ້ ນເມື່ອເດັກຢູ່
ໃນການດູແລອຸປະ
ຖໍາຂອງລັດ

ຖ້າເດັກນ້ອຍແມ່ນເດັກຢູ່ໃນຄວາມດູແລອຸປະຖໍາ ຂອງລັດ ແລະ ບໍໄ່ ດ້ອາໄສຢູນ
່ ໍາພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງຕົນ, ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ
ອົງ ການ AEA ບໍຕ
່ ້ອງການມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍແ
່ ມ່ເດັກສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົ້ນ ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າເດັກ
ເປັນຜູ້ພິການຫຼືບໍ່ ຖ້າ:
1. ເຖິງແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍບ
່ ໍ່ສາມາດຊອກຫາພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງເດັກພົບ;
2. ສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່ເດັກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຕາມການກໍານົດຂອງກົດໝາຍລັດ; ຫຼື
3. ຜູພ
້ ິພາກສາໄດ້ມອບໝາຍສິດທິໃນການຕັດສິນດ້າ ນການສຶກສາ ແລະ ໃນການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາ ລັບການປະເມີນ
ຜົນຂັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີບ
່ ໍ່ແມ່ນພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງເດັກ.
ໝາຍເຫດ: “ເດັກຢູໃ່ ນຄວາມດູແລອຸປະຖໍາ ຂອງລັດ,” ຕາມທີໃ່ ຊ້ໃນກົດໝາຍ IDEA, ໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍໃດໜຶງ
່ , ຕາມການ
ກໍານົດໂດຍລັດບ່ອນທີເ່ ດັກດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ,່ ຜູທ
້ ີ່ແມ່ນ:
1. ເດັກບຸນທໍາ (ລູກລ້ຽງ) ທີບໍ
່ ມ
່ ີພແ
ໍ່ ມ່ລ້ຽງ;
2. ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເດັກອຸປະຖໍາຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ; ຫຼື
3. ໃນການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງອົງການສະຫວັດດີການເດັກທີເ່ ປັນອົງການລັດຖະບານ.

ການຍິນຍອມເຫັ ນດີ
ເພື່ອເລີມ
່ ການສຶກ
ສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່ າງໆ

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງ ການ AEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນ ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການ
ບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກຂອງທ່ານສໍາ ລັບຄັ້ງທໍາອິດ.
ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີທມ
ີ່ ຂ
ີ ໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຈາກທ່ານ
ສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກຂອງທ່ານສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ.

ກ່ອນທີ່ຈະ

ຖ້າທ່າ ນບໍຕ
່ ອບຄືນຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານເພື່ອໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ, ທາງເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ອົງການ AEA ອາດຈະບໍນ
່ ໍາໃຊ້ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ (ຕົວຢ່າງ, ການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ due process, ການປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, ຫຼື ການໄຕ່ສວນຕັດສິນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການ
ເຫັນດີ ຫຼື ຄໍາສັ່ງຕັດສິນວ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ (ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທີມ IEP ຂອງລູກ
ທ່າ ນ) ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ ໂດຍບໍມ
່ ີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນ.

ການປະຕິເສດບໍ່
ໃຫ້ການຍິ ນຍອມ
ເຫັນດີຕກ
ໍ່ ັ ບການ
ບໍລິການ

ຖ້າທ່າ ນປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ
ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື ຖ້າທ່ານບໍຕ
່ ອບຄືນຕໍກ
່ ັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ທາງເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ອົງການ AEA ບໍສ
່ ະໜອງແກ່ລູກທ່ານການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກ
ິ ານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີເ່ ຂົາເຈົ້າຊອກເອົາການ
ຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA:
1. ບໍຖ
່ ືວ ່າລະເມີດຂໍ້ກໍານົດໃນການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດຢ່າງເໝາະສົມແບບບໍ່ເສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ
ສໍາ ລັບການບໍສ
່ າມາດສະໜອງບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນແກ່ລູກຂອງທ່າ ນໄດ້; ແລະ
2. ບໍຖ
່ ືກກໍາ ນົດໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຫຼື ພັດທະນາຫຼັກສູດ IEP ໃດໜຶ່ງ
ຂຶ້ນມາໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງ ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານຖືກ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ.

ການຖອນຄື ນການ
ຍິ ນຍອມເຫັນດີສໍາ
ລັບການບໍລິການ

ທ່ານສາມາດຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີພ
່ ວມສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້.
ທ່ານຕ້ອງເຮັດການຖອນຄືນເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
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ກ່ອນທີ່ການບໍລິການຈະຢຸດເຊົາ, ທ່າ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກອົງການລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າທ່າ ນຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່າ ນສໍາລັບ ການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີພ
່ ວມດໍາເນີນຢູ່
ສໍາລັບລູກທ່ານ, ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງ ການ AEA ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນດາບັນທຶກດ້ານການສຶກສາພິເສດຂອງ
ລູກທ່າ ນ ເພາະວ່າທ່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການຕໍໄ່ ປ.

ຫຼັ ງຈາກທີທ
່ ່ ານ
ຖອນຄື ນການຍິ ນ
ຍອມເຫັນດີ

ລູກຂອງທ່າ ນຈະເປັນນັກຮຽນການສຶກສາທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ຈະບໍມ
່ ີການນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍ IDEA ຕໍກ
່ ັບ
ລູກຂອງທ່າ ນ.

່ ະປະເມີນຜົນຄືນລູກຂອງທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່
ການຍິນຍອມເຫັ ນດີ ເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ ກ່ອນທີຈ
ສໍາລັບການປະເມີນ ວ່າ ທາງເຂດການສຶກສາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:
1. ທາງເຂດການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆທີຈ
່ ໍາເປັນເພື່ອໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນສໍາ ລັບການປະເມີນ
ຜົ ນຄືນໃໝ່
ຄືນລູກຂອງທ່ານ; ແລະ
2. ທ່ານບໍໄ່ ດ້ຕອບຄືນ.

ຖ້າທ່າ ນປະຕິເສດບໍຍ
່ ິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ອາດຈະ,
ແຕ່ບກ
ໍ່ ໍານົດ, ຊອກຫາທາງດໍາເນີນການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due
process, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ, ແລະ ຂະບວນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process ເພື່ອ ລົບລ້າງການປະຕິ
ເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍກ
່ ັບການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ.
ຄືກັນກັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ບໍ່ຖວ
ື ່າ ລະເມີດພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້
ກໍານົດໃນພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດທີຈ
່ ະຊອກຫາທາງດໍາເນີນການປະເມີນຄືນ ໃນລັກສະນະ
ດັ່ງກ່າວນີ້.

ການພະຍາຍາມຂໍ
ເອົາການຍິ ນຍອມ
ເຫັນດີ

ເຂດການສຶກສາ ຫຼືຸ ອົງ ການ AEA ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ເອກະສານບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພືອ
່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ
ຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍແ
່ ມ່ເດັກ ສໍາ ລັບປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, ເພື່ອສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສໍາ ລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ເພື່ອປະເມີນຜົນຄືນ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກທີ່ຢໃູ່ ນຄວາມດູແລອຸປະຖໍາຂອງລັດສໍາລັບການປະ
ເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເອກະສານບັນທຶກຕ້ອງປະກອບມີບັນທຶກສະແດງຄວາມພະຍາຍາມໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນວ່າ:
1. ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໂທທີໄ່ ດ້ດໍາເນີນ ຫຼໄື ດ້ພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນຂອງການໂທເຫຼົ່ານັ້ນ;
2. ສໍາເນົາ ຂອງການສື່ສານທີໄ່ ດ້ສົ່ງຫາພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະ ໜັງສືຕອບກັບຄືນທີໄດ້
່ ຮັບ; ແລະ
3. ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອ ນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະ ຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່າ ນັ້ນ.

ຕົວຢ່ າງສະເພາະ
ອື່ ນສໍາລັບການຍິນ
ຍອມເຫັນດີ

ກົດໝາຍ IDEA ແລະ ຂໍລ
້ ະບຽບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດຈໍານວນເວລາເພີ່ມເຕີມ ເມື່ອການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ມ.ີ ສິ່ງເຫຼາ
ົ່ ນີປ
້ ະກອບການເຜີຍແຜ່ແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່າ ນ.
ເວລາເຫຼົ່ານີປ
້ ະກອບມີ:
1. ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ ທຸກຄັ້ງ ທີທ
່ າງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຊອກຫາການເຂົ້າເຖິງການ
ປະກັນໄພ ຫຼເື ງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດຂອງທ່າ ນ ຫຼື ການປະກັນໄພພາກເອກະຊົນເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າການສະໜອງການສຶກ
ສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນ.
2. ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ ກ່ອນທີ່ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຈະເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນກໍານົດຕົວຕົນ
ສ່ວນບຸກຄົນ ຕໍກ
່ ັບບັນດາອົງການທີເ່ ຂົ້າຮ່ວມຜູ້ທສ
ີ່ ະໜອງ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າບໍລິການໄລຍະຫັນປ່ຽນຕ່າງໆ.
3. ຖ້າລູກທ່ານໄດ້ລົງຊືເ່ ຂົ້າ ຮຽນ ຫຼື ຈະລົງຊືເ່ ຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນໂຮງຮຽນລັດຖະບານທີຖ
່ ືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງ
ການ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາເຂດອື່ນ, ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່າ ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ກ່ອນທີຂ
່ ມ
ໍ້ ູນ
ກໍານົດຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບລູກທ່າ ນຈະຖືກເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA
ບ່ອນທີທ
່ ່າ ນອາໃສຢູ່ ກັບເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA ບ່ອ ນທີໂ່ ຮງຮຽນທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນໂຮງຮຽນລັດຖະບານດັ່ງ ກ່າວ
ຕັ້ງຢູ່.
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ຂໍມ
້ ູນອື່ ນກ່ຽວກັບ
ການຍິນຍອມເຫັ ນດີ

ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນແມ່ນບໍ່ຈ ໍາເປັນ ກ່ອນທີທ
່ າງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ອາດຈະ:
1. ກວດເບິ່ງຂໍມ
້ ູນທີມ
່ ີຢໃູ່ ນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ການປະເມີນຜົນຄືນ; ຫຼື
2. ເອົາໃຫ້ລູກທ່ານການທົດສອບ ຫຼືການປະເມີນຜົນອື່ນທີຕ
່ ້ອງເອົາໃຫ້ແກ່ເດັກທຸກໆຄົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່, ກ່ອນການທົດສອບ
ຫຼື ການປະເມີນຜົນນັ້ນ, ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນຕ້ອງການຈາກພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກທຸກໆຄົນ.
ໝາຍເຫດ: ເຂດການສຶກສາອາດຈະບໍໃ່ ຊ້ການປະຕິເສດຂອງທ່າ ນໃນການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕກ
ໍ່ ັບການບໍລິການ ຫຼື
ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງເພື່ອມາປະຕິເສດການບໍລິການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນຕໍ່ກັບຕົວທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງຊື່ໃຫ້ລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃດໜຶ່ງໂດຍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍເອງ ຫຼື ຖ້າທ່ານຈ້າງຄົນ
ມາສອນລູກຂອງທ່ານຢູ່ກັບເຮືອນ, ແລະ ທ່າ ນບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົນຂອງລູກທ່ານ ຫຼື ການ
ປະເມີນຜົນ ຄືນຂອງລູກທ່ານ, ຫຼື ທ່າ ນບໍສ
່ າມາດຕອບຄືນຕໍກ
່ ັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ,
ເຂດການສຶກສາອາດຈະບໍນ
່ ໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການລົບລ້າງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຕົນ (ເຊັ່ນວ່າ, ການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ, ການ
ຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ, ຫຼື ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process) ແລະ ບໍຈ
່ ໍາ
ເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາລູກຂອງທ່ານເປັນຜູມ
້ ີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບ ການບໍລິການທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (ການບໍລກ
ິ ານທີມ
່ ີໃຫ້ຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ
ພິການທີພ
່ ແ
ໍ່ ມ່ບັນຈຸໃຫ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ).

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ບັ ນດາກອງປະຊຸມທີ່
ລວມເອົາພໍແ
່ ມ່
ນັກຮຽນ

ໃນຖານະເປັນພໍ່ຫແ
ຼື ມ່ຂອງເດັກພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມທີກ
່ ່ຽວກັບ:
 ການລະບຸຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ; ແລະ
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ແຈ້ງການກອງ
ປະຊຸມ

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ຂອງເດັກພິການໄດ້ມໂີ ອກາດ
ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.
ແຈ້ງການຈະຖືກສົ່ງ ໃຫ້ທ່ານກ່ອນລ່ວ ງໜ້າໃນເວລາທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດກຽມຕົວເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປ
ນີ້:
 ຈຸດປະສົງ,
 ເວລາ, ແລະ
 ສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມ, ແລະ
 ໃຜແດ່ຈ ະເຂົ້າຮ່ວມ (ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ).
ກອງປະຊຸມຈະຖືກກໍານົດຈັດຂຶ້ນຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທຕ
ີ່ ົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນ.
ໝາຍເຫດ: ມີຂກ
ໍ້ ໍານົດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຈ້ງການສໍາລັບກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບ:
 ເດັກທີ່ປ ່ຽນຜ່ານຈາກ Early ACCESS, ແລະ
 ເດັກຜູທ
້ ກ
ີ່ ໍາລັງພິຈາລະນາເປົ້າໝາຍການສຶກສາຫຼັງ ຮຽນຈົບມັດທະຍົມ ແລະການບໍລິການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ.

ກອງປະຊຸມຫຍັ ງ?

ມັນແມ່ນ “ກອງປະຊຸມ” ທຸກຄັ້ງທີ່ພະນັກງານອົງການລັດຖະບານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້ອຍແມ່ນບໍ?
່
ບໍ.່ ກອງປະຊຸມບໍລ
່ ວມເອົາ:
 ການປຶກສາສົນທະນາບໍເ່ ປັນທາງການ ຫຼື ບໍໄ່ ດ້ກໍານົດເວລາ ເຊິ່ງປະກອບມີພະນັກງານຂອງເຂດກາສຶກສາ ແລະ ຂອງ
ອົງ ການ AEA.
 ການສົນທະນາກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າວິທກ
ີ ານສິດສອນ, ແຜນການສອນ, ຫຼວ
ື ຽກປະສານງານໃນການສະໜອງ
ການບໍລິການ, ຖ້າປະເດັນເຫຼົ່ານັ້ນບໍໄ່ ດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ.
 ບັນດາກິດຈະກໍາແບບມີສ່ວ ນຮ່ວມທີພ
່ ະນັກງານເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອງອົງ ການ AEA ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສ້າງການສະ
ເໜີ ຫຼືການຕອບກັບຄືນຕໍກັ
່ ບການສະເໜີຂອງພໍແ
່ ມ່ເດັກໃດໜຶ່ງທີຈ
່ ະຖືກນໍາມາປຶກສາຫາລື ໃນກອງປະຊຸມໃນເວລາຕໍມ
່ າ.
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ການຕັດສິ ນເລື່ອງ
ການບັ ນຈຸເຂົ້າຮຽນ

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ທ່າ ນເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີເ່ ຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່າ ນ.

ບໍສ
່ າມາດເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ້

ຖ້າທ່າ ນບໍສ
່ າມາດເຂົ້າຮ່ວ ມໃນກອງປະຊຸມໃດໜຶ່ງທີຕ
່ ້ອງເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ທາງ
ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງ ການ AEA ຕ້ອງໃຊ້ວ ິທກ
ີ ານອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວ ມຂອງທ່ານ.
ວິທກ
ີ ານເຫຼົ່ານອາດຈະລວມມີ:
 ການໂທລະສັບໄປຫາແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ການປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ຫຼື
 ການປະຊຸມທາງໄກຜ່ານພາບວິດໂີ ອ.

ການຕັດສິ ນທີບ
່ ມ
ໍ່ ີ
ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພໍແ
່ ມ່ນ ັ ກຮຽນ

ທາງກຸ່ມອາດຈະເຮັດການຕັດສິນໂດຍບໍມ
່ ີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານກໍ່ໄດ້ ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍສ
່ າມາດໄດ້ຮັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້.
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີບັນທຶກສະແດງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວ ມຂອງທ່ານ.

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ
ການປະເມີນຜົນ
ການສຶກສາແບບ
ອິດສະຫຼ ະ (IEE)
ແມ່ ນຫຍັ ງ

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ (IEE) ແມ່ນການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່າ ນ ທີດ
່ ໍາເນີນໂດຍຜູປ
້ ະເມີນ
ທີມ
່ ີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຜູທ
້ ີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນພະນັກງານຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA.

ການຮ້ອງຂໍການປະ
ເມີນຜົ ນ IEE

ທ່າ ນມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE ແບບອິດສະຫຼະ ໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ ຖ້າທ່າ ນບໍເ່ ຫັນດີນໍາການປະເມີນຜົນຂອງລູກທ່ານທີ່
ເຮັດໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການພິຈາລະນາໃນຫຼາຍໆດ້ານ.

ອົງການ AEA ໄດ້ກໍານົດເກນເງື່ອ ນໄຂສໍາລັບ ການປະເມີນ IEE ໃນນະໂຍບາຍຂອງຄະນະບໍລິຫານຂອງຕົນ.

 ພໍແ
່ ມ່ມສ
ີ ິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດການປະເມີນຜົນ IEE ຖ້າພໍແ
່ ມ່ບເໍ່ ຫັນດີນໍາການປະເມີນຜົນທີທ
່ າງອົງການ AEA ໄດ້ຮັບ.

 ພໍແ
່ ມ່ມສ
ີ ິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ໂດຍລັດຖະບານເສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃຫ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ອົງການ
ພາກລັດດໍາເນີນການປະເມີນຜົນທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ບເໍ່ ຫັນດີນໍາ.

 ພໍແ
່ ມ່ບມ
ໍ່ ີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຈົນກວ່າວ່າການປະເມີນຜົນຂອງອົງການ AEA ຈະສໍາເລັດ.
ການຕອບຄື ນຂອງ
ທາງໂຮງຮຽນຕໍກ
່ ັບ
ການຮ້ອງຂໍເຮັດ
ການປະເມີນຜົນ
IEE

ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາການປະເມີນຜົນ IEE ທາງໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງ ການ AEA ອາດຈະເຮັດ 1 ຫຼືຫຼາຍຢ່າງຕໍໄ່ ປນີ້:
 ທາງອົງການພາກລັດອາດຈະຖາມທ່ານວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຄັດຄ້ານການປະເມີນຜົນຂອງພາກລັດ, ແຕ່ທ່າ ນບໍຖ
່ ືກ
ກໍານົດຕ້ອງໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍນີ.້
ໝາຍເຫດ: ຄໍາອະທິບາຍດັ່ງ ກ່າວຈະບໍເ່ ຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າຢ່າງບໍມ
່ ີເຫດຜົນຕໍກ
່ ັບທັງການສະໜອງການປະເມີນ IEE ໂດຍ
ທີພ
່ າກລັດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍ ຫຼື ການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ລເິ ລີ່ມໂດຍທາງໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການ AEA.
 ອົງ ການພາກລັດອາດຈະເຫັນດີນໍາທ່າ ນ ແລະ ໃຫ້ການປະເມີນ IEE ໂດຍພາກລັດອອກຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃຫ້.
 ອົງ ການພາກລັດອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານໄຕ່ສວນຕັດສິນໃດໜຶ່ງເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍ້ອ ນຫຍັງການປະເມີນຜົນທີເ່ ຮັດສໍາ
ເລັດໄປແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ.
ໝາຍເຫດ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະເມີນຜົນຈະຖືກຕັດສິນວ່າເໝາະສົມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜ່ານຂະບວນໄຕ່ສວນຕັດສິນຂອງສານ,
ແຕ່ທ່າ ນກໍຍ
່ ັງສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE; ແຕ່ວ ່າທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈະບໍ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ຈ່າ ຍຄ່າປະເມີນ
ດັ່ງກ່າວແທນທ່ານ.
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ການປະເມີນຜົນ
IEE ທີພ
່ ແ
ໍ່ ມ່ຮ້ອງຂໍ
ໃຫ້ເຮັດ

ຖ້າການປະເມີນຜົນດັ່ງ ກ່າວຕອບສະໜອງໄດ້ເກນມາດຖານຂອງອົງການ AEA, ຂໍມ
້ ູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ໃນການຕັດສິນຕ່າງໆທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ.

ການຈ່າຍຄ່າການ
ປະເມີນຜົ ນ IEE

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອົງການພາກລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼກ
ັ due process ກ່ຽວກັບວ່າອົງການຄວນຈະ
ຈ່າຍຄ່າການປະເມີນ IEE ຫຼືບ,ໍ່ ອົງການຈະຕ້ອງເປັນຜູຈ
້ ່າຍຄ່າສິ້ນເປືອງທັງໝົດຂອງການປະເມີນ IEE ຫຼື ຮັບປະກັນ
ວ່າການປະເມີນ IEE ດໍາເນີນໄປໂດຍທີທ
່ ່ານບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໃດໆ.

ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ຝ່າ ຍໃດໜຶ່ງອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງກໍໄ່ ດ້.

ຖ້າຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນ IEE, ການປະເມີນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກລັດເປັນຜູຈ
້ ່າຍໃຫ້.

ສິ່ງອື່ ນທີ່ຄວນຮູ້

 ຖ້າທ່າ ນກໍາ ລັງຊອກຫາການປະເມີນ IEE ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກພາກລັດ, ອົງການ AEA ຈະໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບບ່ອນໃດທີ່
ການປະເມີນ IEE ສາມາດໄດ້ຮັບ ແລະ ກ່ຽວກັບເກນມາດຖານຂອງອົງການ.
 ອົງການ AEA ອາດຈະບໍ່ກໍາ ນົດເງື່ອນໄຂ ຫຼື ໄລຍະເວລາ, ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີລ
່ ະບຸໄວ້ໃນເກນມາດຖານຂອງອົງການໃນ
ການໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE.
 ມາດຖານກໍານົດຂອງອົງການ AEA ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສິດທິຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການປະເມີນ IEE.

 ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE ຂອງລູກທ່ານໂດຍພາກລັດຈ່າຍຄ່າໃຫ້ ພຽງແຕ່ໜຶ່ງເທື່ອເທົ່ານັ້ນ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີເ່ ຂດ
ການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນລູກທ່າ ນ ເຊິ່ງທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາ.

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ
ຈຸດປະສົງ

ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນສໍາລັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ໃຫ້
ຮັບປະກັນວ່າທ່າ ນຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດຂະບວນການດັ່ງກ່າວ. ບັນດາ
ກິດຈະກໍາ ສະເພາະ ແລະການຕັດສິນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍກ
່ ັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດຂອງລູກທ່ານ.
“ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ” ແມ່ນການສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີສ
່ ົ່ງໃຫ້ທ່ານຈາກອົງການພາກລັດຖະບານ ເມື່ອອົງ ການພາກ
ລັດດັ່ງ ກ່າວ:
 ກໍາລັງສະເໜີເຮັດ ຫຼື ປະຕິເສດບໍເ່ ຮັດ, ຫຼື
 ກໍາລັງສະເໜີປ່ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດບໍປ
່ ່ຽນແປງ:
o ການລະບຸຕົວ,
o ການປະເມີນຜົນ ຫຼື
o ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ຫຼ,ື
o ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ.
ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທ່ານໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈະດໍາເນີນການນັ້ນ,
ແຕ່ຕ້ອງພາຍຫຼັງຈາກທີ່ມີການຕັດສິນກ່ຽວກັບການສະເໜີ ຫຼື ການປະຕິເສດດັ່ງກ່າວ.

ຄໍານິຍາມ

ມັນແມ່ນໜັງສືສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ທີ່ປ ະກອບມີມີຂມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບຫຼາ ກຫຼາ ຍຫົວ
ຂໍ,້ ເຊິ່ງຂື້ນກັບເນືອ
້ ໃນບັນຫາທີຕ
່ ້ອງການແຈ້ງບອກ.
ທ່າ ນອາດຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຸກໆເລື່ອງທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ ຫຼື ປະຕິເສດສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ທີພ
່ ົວພັນກັບ
ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ.
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າຕ້ອງຖືກສະໜອງໃຫ້ສໍາລັບ:
ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ.
ການປ່ຽນແປງການບໍລິການດ້າ ນການສຶກສາພິເສດ.
ບັນຫາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸກໍານົດການບໍລິການດ້າ ນການສຶກສາພິເສດ.
ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່າ ນ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ.
ການປະເມີນຜົນທີຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນີນ.
ທຸກໆເລື່ອງທີພ
່ ົວ ພັນກັບການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ຖ້າການສົງໃສຂ້ອງໃຈຂອງທີມ IEP ນໍາໄປສູກ
່ ານສະຫຼູບວ່າມີ
ການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຫຼືສໍາຄັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
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ຂໍມ
້ ູນໃນແຈ້ງການ

ແຈ້ງການຕ້ອງປະກອບມີ:
1. ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນການທີຖ
່ ືກສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດ.
2. ຄໍາອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວຈິ່ງຖືກສະເໜີ ຫຼືຖືກປະຕິເສດ.
3. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂັນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ການບັນທຶກ ຫຼືການລາຍງານທີອ
່ ົງ ການໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນ
ພື້ນຖານສໍາລັບການດໍາເນີນການທີ່ຖືກສະເໜີ ຫຼຖ
ື ືກປະຕິເສດ.
4. ຄໍາຖະແຫຼງທີກ
່ ່າວວ່າທ່ານ ແລະ/ຫຼືລູກຂອງທ່ານມີການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນກົດໝາຍ. ຖ້າ
ໜັງສືແຈ້ງການນີບ
້ ແ
ໍ່ ມ່ນການອ້າງອີງເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການປະເມີນຜົນ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວິທທ
ີ ທ
ີ່ ່ານອາດຈະ
ໄດ້ຮັບສໍາເນົາເອກະສານລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ.
5. ແຫຼ່ງທີ່ຢສໍູ່ າລັບພໍແ
່ ມ່ເພື່ອຕິດຕໍຂ
່ ໍເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກົດໝາຍໝວດຕ່າງໆທີກ
່ ວມຢູໃ່ ນປືມ
້ ຄູມ
່ ື
ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນີ.້
6. ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີທ
່ ີມ IEP ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອ ນຫຍັງທາງເລືອ ກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງຖືກປະຕິເສດ.
7. ລາຍລະອຽດຂອງປັດໃຈອື່ນໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕັດສິນຂອງອົງການໃນການສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດການດໍາເນີນການ.
8. ແຈ້ງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກວ່າພວກເຂົາສາມາດໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງປືມ
້ ຄູມ
່ ືລະບຽບການປົກປ້ອງ
ຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃສ.

ແຈ້ງການເປັນແບບ
ໃດ

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະເປັນແບບຟອມ ຫຼືຈ ົດໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ແຈ້ງການຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາທີມ
່ ວນຊົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້; ແລະ ຖືກສະໜອງເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູບ
ແບບການສື່ສານອື່ນທີທ
່ ່ານນໍາໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າບໍສ
່ າມາດເຮັດແບບດັ່ງ ກ່າວໄດ້.
ຖ້າພາສາກໍາເນີດ ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງທ່າ ນບໍແ
່ ມ່ນພາສາຂຽນ, ອົງການພາກລັດຂອງທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ:
1. ແຈ້ງການຕ້ອງໄດ້ແປໃຫ້ທ່ານເປັນຄໍາເວົ້າປາກເປົ່າ ໂດຍວິທກ
ີ ານອື່ນໃນພາສາກໍາເນີດ ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງ
ທ່ານ;
2. ທ່ານເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການ; ແລະ
3. ຕ້ອງມີຫຼັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຂໍ້ 1 ແລະ 2 ໄດ້ຖືກປະຕິບັດແລ້ວ.
ຖ້າອົງ ການພາກລັດສະເໜີທາງເລືອ ກໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ໃນການໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່າງໆຜ່າ ນທາງອີເມວ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຜ່າ ນທາງອີເມວ.

ໝາຍເຫດ:
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ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ
ພາກສະເໜີ

ມີຫຼາຍໆທາງເລືອກ ຖ້າທ່າ ນມີການບໍເ່ ຫັນດີນໍາທາງເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA ຫຼື ອົງການພາກລັດອື່ນ ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ.
ກົດໝາຍ IDEA ກໍາ ນົດລະບຽບຂັ້ນຕອນສໍາລັບ:
 ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ;
 ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process;
 ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process.

ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ

ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງ ການຈັດຕັ້ງ ອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດທີ່ກ່າວຫາການລະເມີດຂໍກ
້ ໍານົດພາກ B ໃດໜຶ່ງໂດຍທາງເຂດ
ການສຶກສາ (LEA), ອົງການການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA), ອົງການການສຶກສາປະຈໍາລັດ (SEA), ຫຼື ໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານອື່ນ.
ພະນັກງານອົງການ SEA ຕ້ອງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດພາຍໃນ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ມີການ
ຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ.

ການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ Due Process

ພຽງແຕ່ທ່ານ ຫຼເື ຂດການສຶກສາເທົ່ານັ້ນສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດທີຈ
່ ະເລີ່ມດໍາເນີນ ຫຼືປ່ຽນແປງ:
 ການລະບຸຕົວເດັກພິການ;
 ການປະເມີນຜົນເດັກພິການ;
 ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກພິການ, ຫຼື
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫ້ແກ່ເດັກ.
ຜູພ
້ ິພາກສາກົດໝາຍການປົກຄອງຕ້ອງຮັບພິຈາລະນາການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາ
ດັ່ງກ່າວອອກໄປຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂອງທາງເຂດການສຶກສາ.

ການໄຕ່ສວນຕາມ
ຫຼັກ Due Process

ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມກ
ີ ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ, ອົງການ AEA, ຫຼືເຂດການສຶກສາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຂັດແຍ້ງ ຕ້ອງມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process.
ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຢ່າງຊ້າບໍເ່ ກີນ 45 ວັນຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ສໍາລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ:
1. ບັນລຸໄດ້ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ
2. ສົ່ງ ສໍາເນົາຄໍາຕັດສິນທາງໄປສະນີໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ.
ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເກີນກວ່າ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍ
ໃດໜຶ່ງ.
ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນແມ່ນເລີ່ມນັບເມື່ອທາງເຂດການສຶກສາ, ອົງ ການ AEA, ຝ່າ ຍອື່ນໆ,
ແລະພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາທັງໝົດໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.

ໝາຍເຫດ:
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ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ
ລະບຽບຂັ້ ນຕອນ

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບ:
1. ການແກ້ໄຂທຸກໆການຮ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການຮ້ອງຮຽນທີຍ
່ ື່ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີມ
່ າຈາກລັດອື່ນ,
ໂດຍການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດນໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.
2. ການເຜີຍແຜ່ຢ່າ ງກວ້າງຂວາງລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງລັດໃຫ້ກັບພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ສນ
ົ ໃຈ, ລວມທັງສູນຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະບໍລິການຂໍມ
້ ູນສໍາ ລັບພໍແ
່ ມ່ເດັກ, ອົງການປົກປ້ອ ງ ແລະສົ່ງເສີມເດັກ, ສູນສົ່ງເສີມການດໍາ ລົງຊີວິດແບບເພິ່ງ
ຕົນເອງ, ແລະ ໜ່ວຍງານທີເ່ ໝາະສົມອື່ນໆ.
ໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດ້ພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່
ເໝາະສົມ, ພະແນກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ:
1. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສະໜອງການບໍລິການທີເ່ ໝາະສົມ, ລວມທັງ ການດໍາເນີນການດັດແກ້ຢ່າງເໝາະສົມເພືອ
່ ແກ້ໄຂ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ; ແລະ
2. ການສະໜອງການບໍລິການໃນອະນາຄົດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອ ຍພິການ.

ກໍານົດເວລາຂອງ
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາລວມເອົາຢູໃ່ ນຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂອງຕົນ ກໍານົດເວລາ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກ
ມີການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ເພື່ອ:
 ດໍາເນີນການສືບສວນອິດສະຫຼະຢູກັ
່ ບສະຖານທີ,່ ຖ້າພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາເຫັນວ່າການສືບສວນແມ່ນມິຄວາມຈໍາ
ເປັນ;
 ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ທັງຂໍມ
້ ູນທີເ່ ປັນຄໍາເວົາ
້ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນ
ການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວ;
 ສະໜອງໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ໂອກາດໃນການຕອບຄືນຕໍກ
່ ັບການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຢ່າງນ້ອຍຈະ
ປະກອບມີ:
o ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA, ການສະເໜີແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ;
ແລະ
o ໂດຍການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ (ຫຼືບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ), ໂອກາດສໍາລັບເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ເພື່ອປະສານເອົາ ພໍ່ແມ່ ຫຼືບກຄົນ ຫຼືອ ົງການຈັດຕັ້ງ ນັ້ນເຂົ້າ ຮ່ວ ມໃນການໄກ່ເກ່ຍ
, ວິທີເລືອ ກ
ອື່ນໃນານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.
 ທົບທວນຄືນທຸກໆຂໍມ
້ ູນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອອກການກໍານົດຕັດສິນແບບອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີວ
່ ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງ ການ AEA ກໍາລັງລະເມີດຂໍກ
້ ໍາ ນົດຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບ.ໍ່
 ອອກການຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ຜຮ
ູ້ ້ອງຮຽນທີໃ່ ຫ້ການແກ້ໄຂແຕ່ລະຂໍກ
້ ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ແລະ ປະກອບມີ:
o ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະຂໍ້ສະຫຼູບ; ແລະ
o ເຫດຜົນອ້າງອີງສໍາລັບການຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາ.

ການຂະຫຍາຍ
ກໍານົດເວລາສໍາລັ ບ
ການຮ້ ອງຮຽນຂັ້ ນ
ລັດ

ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງພະແນກສຶກສາຍັງ:
 ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາ ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າ:
o ມີສະພາບການພິເສດເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງການຮ້ອງຮຽນສະເພາະໃດໜຶ່ງ; ຫຼື
o ພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຂະຫຍາຍເວລາໃນການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື
ກິດຈະກໍາການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງອອກໄປ.
 ປະກອບມີລະບຽບການສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຢ່າງມີຜົນສໍາ
ເລັດ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງລວມມີ:
o ກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ;
o ການເຈລະຈາຕໍລ
່ ອງ; ແລະ
o ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ການປະຕິບ ັດຕາມ.
ຖ້າ ໄດ້ຮັບ ການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຍັງ ແມ່ນເລື່ອງຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກdue process, ທາງລັດຕ້ອງຍັງບໍ່
ຕັດສິນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດນັ້ນເທື່ອຈົນກວ່າວ່າມີຂໍ້ສະຫຼູບຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນນັ້ນ. ຖ້າປະເດັນບັນທີ່ຖືກຍົກໃນການ
ຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດແມ່ນເຄີຍຖືກຕັດສິນມາແລ້ວ ໃນການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກdue process ທີປ
່ ະກອບມີພາກສ່ວນດຽວກັນ
ເຂົ້າ ຮ່ວມ:
 ການຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແມ່ນມີຜົນຜູກມັດຕໍກ
່ ັບປະເດັນນັ້ນ; ແລະ
 ອົງ ການ SEA ຕ້ອງແຈ້ງບອກຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດໃຫ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜົນຜູກມັດນັ້ນ.
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ການຍື່ນການຮ້ອງ
ຮຽນຂັ້ ນລັດ

ອົງການຈັດຕັງ
້ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລົງລາຍເຊັນ.
ຄໍາຮ້ອງຮຽນຕ້ອງປະກອບມີ:
1. ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ລະບຸວ ່າວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຂອງພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004;
 ຂໍເ້ ທັດຈິງເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ຄໍາຖະແຫຼງ;
 ລາຍເຊັນ ແລະຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ; ແລະ
 ຖ້າແມ່ນການກ່າວຫາການລະເມີດກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ:
o ຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເດັກ;
o ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເດັກກໍາລັງ ຮຽນຢູ;່
o ໃນກະລະນີຂອງເດັກ ຫຼືໄວໜຸ່ມທີຂ
່ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໃສ (ຕາມຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ § 725(2) ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໃສ McKinney-Vento (42 U.S.C. § 11434a(2)), ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍທ
່ ຫ
ີ່ າໄດ້ສໍາລັບເດັກ, ແລະ
ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເດັກທີເ່ ດັກກໍາ ລັງຮຽນຢູ;່
o ລາຍລະອຽດທາດແທ້ບ ັນຫາຂອງເດັກ, ເຊິ່ງລວມທັງຂໍເ້ ທັດຈິງທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ; ແລະ
o ການສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂອບເຂດທີຮ
່ ໄູ້ ດ້ ແລະ ມີຢູ່ ຕໍກ
່ ັບຜູຮ
້ ້ອງຮຽນ ໃນເວລາທີຍ
່ ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ.
2. ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕ້ອງເປັນການກ່າວຫາການລະເມີດທີໄ່ ດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ
່ າຍໜຶ່ງປີ ກ່ອນວັນທີທຄ
ີ່ ໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮບ
ັ .
3. ຝ່າຍທີຍ
່ ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສໍາເນົາຄໍາຮ້ອງຮຽນໃຫ້ແກ່ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ທີໃ່ ຫ້ບໍລິການ
ແກ່ເດັກ ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີຍ
່ ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຫາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອ.
ແບບຟອມຕົວຢ່າງໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນໜ້າ40.

ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process (ຍັງເອີ້ນວ່ າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັ ກDue Process)
ຍື່ ນການຮ້ອງຮຽນ
ຕາມຫຼັ ກ Due
Process ເມື່ອໃດ

ທ່າ ນອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ເຊິ່ງ ຍັງ ເອີ້ນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກdue process,
ເຊິ່ງ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະກ່ຽວກັບ ການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດເພື່ອເລີ່ມດໍາເນີນ ຫຼືປ່ຽນແປງ:
 ການລະບຸກໍາ ນົດ;
 ການປະເມີນຜົນ;
 ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທີພ
່ ິການຂອງທ່ານ; ຫຼື
 ການສະໜອງກາສຶກສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ.

ກໍານົດເວລາການ
ຍື່ ນ

ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ກ່າວຫາການລະເມີດທີໄ່ ດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ
່ າຍສອງປີ ກ່ອນທີ່ທ່ານ ຫຼເື ຂດ
ການສຶກສາຮັບຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍາທໍາທີຖ
່ ືກກ່າວຫາ ທີກ
່ າຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process.

ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັ ບກໍາ
ນົ ດເວລາ

ຂອບເຂດດ້ານກໍາ ນົດເວລາຈະບໍຖ
່ ືກນໍາໃຊ້ ຖ້າທ່າ ນຖືກຂັດຂວາງຈາກການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານໄຕ່ສວນສໍາລັບເຫດຜົນຕໍໄ່ ປນີ:້
 ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດຫຼືບຄ
ໍ່ ົບຖ້ວນທີ່ມັນໄດ້ການແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາທີ່ຖກ
ື ກໍານົດໃນຄໍາ
ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ; ຫຼື
 ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ບໍ່ຍອມໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນແກ່ທ່ານເຊິ່ງເປັນຂໍມ
້ ູນທີຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທ່ານ່ຕາມການກໍາ
ນົດຂອງກົດໝາຍ IDEA.
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ການໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ ານກົ ດ
ໝາຍ

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບບັນດາການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ຫຼືບ ໍລິການອື່ນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີ່ບເໍ່ ສຍ
ຄ່າ ຫຼື ເສຍຄ່າຕໍ່າທີມ
່ ີໃຫ້ຢພ
ູ່ າຍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ຖ້າ:
 ທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາຂໍມ
້ ູນດັ່ງ ກ່າວ; ຫຼື
 ທ່ານ ຫຼືອົງການດັ່ງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນຕາມຫຼກ
ັ due process.

ຂໍກ
້ ໍານົ ດຂອງການ
ຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັ ກ Due
Process

ຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງປະກອບມີ:
 ຊືຂ
່ ອງລູກທ່ານ.
 ທີ່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງລູກທ່ານ.
 ຊືຂ
່ ອງໂຮງຮຽນ ແລະອົງ ການ AEA ຂອງລູກທ່ານ.
 ລາຍລະອຽດເນື້ອໃນບັນຫາຂອງເດັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາທີ່ຖືກສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດ, ລວມທັງຂໍເ້ ທັດຈິງທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ
ກັບບັນຫາ.
 ການສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂອບເຂດທີ່ຕົວທ່າ ນ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຮູໄ້ ດ້ ຫຼື ມີຢູ່ໃນເວລານັ້ນ.
ທ່ າ ນຈະບໍມ
່ ກ
ີ ານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈົນກວ່ າວ່ າທ່ າ ນ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ າ ນຍື່ນຄໍ າຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process ທີຕ
່ ອບສະໜອງໄດ້ທຸກຂໍກ
້ ໍານົ ດ.
ແບບຟອມຕົວ ຢ່າງໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process hearing ແມ່ນມີຢໜ
ູ່ ້າ 42.
ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີຂອງເດັກຫຼໄື ວໜຸ່ມທີບ
່ ມ
ໍ່ ີທີ່ຢອ
ູ່ າໃສ (ຕາມຄວາມໝາຍຂອງໝວດທີ 725(2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ McKinney-Vento (42 U.S.C. 11434a(2)), ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍຂ
່ ອງເດັກ, ແລະ ຊືໂ່ ຮງຮຽນ
ຂອງເດັກ.

ການຕັດສິ ນກໍານົດ
ວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການ
ໄຕ່ສວນຕອບສະ
ໜອງໄດ້ທ ຸ ກຂໍກ
້ ໍາ
ນົ ດຫຼືບໍ່

ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ຖວ
ື ່າຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຖ້າວ່າທາງຝ່າຍທີຮ
່ ັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process ບໍໄ່ ດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ແລະ ທຸກໆຝ່າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນ ນັບຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ວ່າຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວບໍຕ
່ ອບສະໜອງໄດ້ຕາມຂໍກ
້ ໍາ ນົດ
ທີວ
່ າງໄວ້.

ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ
ການໄຕ່ສວນຕາມ
ຫຼັກ Due Process

ທ່າ ນຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຫາ:
 ເຂດການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ;
 ອົງ ການ AEA;
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ; ແລະ
 ພາກສ່ວ ນອື່ນທີ່ມຊ
ີ ື່.

ພາຍໃນຫ້າວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກ, ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຕ້ອງເຮັດການຕັດສິນກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງ
ຂໍການໄຕ່ສວນຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກໍາ ນົດທີ່ວາງໄວ້ຫຼືບ,ໍ່ ແລະແຈ້ງບອກຝ່າຍຕ່າງໆເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນທັນທີກ່ຽວກັບ
ການຕັດສິນກໍານົດນັ້ນ.

ຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ.
ທຸກກໍ ານົດເວລາທີກ
່ ່ຽວຂ້ ອງກັບຄໍ າຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼກ
ັ due process ຈະເລີມ
່ ຕົ້ນພຽງແຕ່ເມື່ອທຸກພາກສ່ ວ ນໄດ້ຮັບ
ທຸກສໍ າເນົາທີຈ
່ ໍ າເປັນແລ້ ວ.
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຢ່າງຍຸຕທ
ິ ໍາ.

ການປ່ຽນແປງຄໍາ
ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັ ກ Due
Process

ທ່າ ນອາດຈະປ່ຽນແປງ (“ປັບປຸງ”) ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່າ ນໄດ້ ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າ:
1. ພາກສ່ວ ນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍິນຍອມເຫັນດີນໍາການປ່ຽນແປງເປັນລາຍລັກອັກສອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການແກ້
ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຜ່າ ນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ; ຫຼື
2. ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ໃຫ້ການອະນຸຍາດ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທຜ
ີ່ ພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ນັ້ນ ອາດຈະໃຫ້ການອະນຸຍາດໃຫ້ແກ້ໄຂໃນ
ເວລາໃດໜຶ່ງບໍເ່ ກີນຫ້າວັນກ່ອ ນທີກ
່ ານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະເລີມ
່ ຕົ້ນ.
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ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ກໍານົດເວລາທັງໝົດຈະເລີ່ມໃໝ່ອີກຄັ້ງສໍາລັບການໄຕ່
ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process ຫຼື ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ.

ການຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍ
ການໄຕ່ສວນຂອງ
ເຂດການສຶ ກສາ/
ອົງການ AEA

ຖ້າເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA ຍັງບໍທ
່ ັນໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ທ່າ ນກ່ຽວກັບຫົວ
ເລື່ອງທີບ
່ ັນຈຸຢໃູ່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນ, ທາງເຂດການສຶກສາຕ້ອງ, ພາຍໃນ 10
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ສົ່ງໃຫ້ທ່ານໜັງສືຄໍາຕອບ ເຊິ່ງ
ປະກອບມີ:
 ຄໍາອະທິບາຍຍ້ອ ນຫຍັງອົງການຈິ່ງໄດ້ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດທີຈ
່ ະດໍາເນີນການທີໄ່ ດ້ກ່າວເຖິງໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process;
 ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີທ
່ ີມ IEP ຂອງລູກທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອ ນຫຍັງທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງ
ຖືກປະຕິເສດ;
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ບັນທຶກ, ຫຼື ລາຍງານທີ່ອົງ ການໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນ
ບັນທັດຖານສໍາລັບການດໍາເນີນການທີ່ໄດ້ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດໄປນັ້ນ; ແລະ
 ລາຍລະອຽດຂອງປັດໃຈອື່ນໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂອງອົງ ການທີໄ່ ດ້ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດໄປນັ້ນ.
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ທີໄ່ ດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງ, ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ສົ່ງໃຫ້ທ່າ ນໜັງສືຄໍາຕອບທີ່ກ່າວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ
ປະເດັນຕ່າງໆໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.
ສໍາເນົາຂອງໜັງສືຄໍາຕອບນີ້ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສງ
ົ່ ໃຫ້ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວານໍາອີກ.

ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ
ການຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ແພ່ ງ

ຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີບ
່ ເໍ່ ຫັນດີນໍາສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ລວມທັງການໄຕ່ສວນ
ຄະດີທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ ມີສິດດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີທາງແພ່ງກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາທີ່
ເປັນຫົວຂໍຂ
້ ອງການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process.
ການດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວອາດຈະນໍາໄປສູ່ສານຂັ້ນລັດ ຫຼືສານເຂດຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂດຍບໍຄ
່ ໍານຶງເຖິງຈໍານວນເງິນທີ່
ຂັດແຍ້ງກັນ.
ຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີບ
່ ເໍ່ ຫັນດີນໍາການຕັດສິນຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຈະມີ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກວັນທີອອກຄໍາຕັດສິນ
ຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ໃນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ.
ໃນທຸກການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ, ສານ:
 ຮັບເອົາບັນທຶກຂອງການດໍາເນີນຄະດີທາງການປົກຄອງ;
 ພິຈາລະນາ ແລະໄຕ່ສວນຫຼັກຖານຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າ ຍໃດໜຶ່ງ; ແລະ
 ອອກຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນອີງຕາມຫຼັກຖານທີມ
່ ີນໍ້າໜັກເໜືອກວ່າ;
 ໃຫ້ການບັນເທົາທຸກທີສ
່ ານເຫັນວ່າເໝາະສົມ.

ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ
ກອງປະຊຸ ມແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ແລະ ກ່ອນການ
ໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງ:
 ຮຽກປະຊຸມກັບທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືສະມາຊິກຂອງທີມງານ IEP ຜູທ
້ ມ
ີ່ ີຄວາມຮູສ
້ ະເພາະກ່ຽວກັບຂໍເ້ ທັດຈິງ
ທີຖ
່ ືກລະບຸໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານທີ:່
o ຕ້ອງປະກອບມີຕ່າງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຜູທ
້ ີ່ມອ
ີ ໍານາດໃນການຕັດສິນ ໃນນາມເຂດການສຶກາສາ ແລະ
AEA.
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o ອາດຈະບໍປ
່ ະກອບມີທະນາຍຄວາມຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຖ້າທ່ານບໍມ
່ ທ
ີ ະນາຍຄວາມມານໍາທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due
process, ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງຕ່າງໆທີເ່ ປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕັດສິນເພື່ອໃຫ້ທາງເຂດການສຶກສາ
ແລະອົງການ AEA ໄດ້ມໂີ ອກາດໃນການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ.

ການຈັດກອງປະຊຸມ
ແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ

ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ ່າ:
 ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ ອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຈະສະຫຼະສິດບໍ່ຈ ັດກອງປະຊຸມ
ດັ່ງ ກ່າວ; ຫຼື
 ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ ອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດີຈະໃຊ້ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍທີມ
່ ີໃຫ້ຜ່ານພະແນກສຶກສາ.
ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ລະບຸຊື່ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະຕ້ອງສົ່ງບັນທຶກເອກະສານໃຫ້ພະແນກສຶກສາລັດ
ໄອໂອວາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແລ້ວ ຫຼື ວ່າທຸກໆຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີບຈ
ໍ່ ັດກອງປະ
ຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງດັ່ງ ກ່າວ.

ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດ
ແຍ້ງ

ຕົວທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຮ່ວ ມກັນກໍານົດສະມາຊິກທີມ IEP ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີຈ
່ ະເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ.

ໄລຍະແກ້ໄຂຂໍ້ ຂັດ
ແຍ້ງ

ໄລຍະກໍານົດ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເຂດການສຶກສາ, ອົງ ການ AEA, ພາກສ່ວນອື່ນໆ, ແລະ ພະແນກສຶກ
ສາລັດໄອໂອວາທັງໝົດ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ ມີໂອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີມ
່ ໃີ ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.
ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍໄ່ ດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີນ
່ ໍາສະເໜີໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ໃຫ້ທ່ານເພິ່ງພໍໃຈ ພາຍ
ໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍສ
່ າມາດຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕ່ມໄື້ ດ້ຮັບແຈ້ງການ
ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານ, ຫຼື ບໍສ
່ າມາດເຂົ້າຮ່ວ ມໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ທ່ານ
ອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜພ
ູ້ ພ
ິ າກສາ ALJ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ກໍານົດເວລາ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due
process ເລີມ
່ ຕົ້ນມີຜົນ.

ຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ກອງປະຊຸ ມແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແລ້ວ , ແລະ ທ່າ ນ, ເຂດການສຶກສາ/ອົງການ AEA ຫຼື ຝ່າຍ
ອື່ນໆ ບໍໄ່ ດ້ສະຫຼະສິດຈັດກອງປະຊຸມນັ້ນ, ການທີທ
່ ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຈະມີຜົນຕາມມາ.
ຖ້າຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໄດ້ບັນທຶກເປັນເອກະສານຄວາມພະຍາມດັ່ງກ່າວ, ເຂດການສຶກສາບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ອາດຈະ, ໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງໄລຍະກໍາ ນົດແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຍົກເລີກຄໍາຮ້ ອງຂໍການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານ.
ເອກະສານບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຕ້ອງລວມມີບ ັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາເວລາ ແລະ ສະຖານທີຂ
່ ອງກອງ
ປະຊຸມທີເ່ ຫັນດີຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນວ່າ:
 ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໂທລະສັບທີໄ່ ດ້ໂທ ຫຼື ພະຍາຍາມໂທ ແລະ ຜົນຂອງການໂທເຫຼາ
ົ່ ນັ້ນ;
 ສໍາເນົາ ຂອງໜັງສືສື່ສານທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານ ແລະ ທຸກໆການຕອບຄືນທີໄ່ ດ້ຮັບ; ແລະ
 ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອ ນ ຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່າ ນັ້ນ.

ຂໍຕ
້ ົກລົ ງແກ້ໄຂຈາກ

ຖ້າການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງບັນລຸໄດ້ຢກ
ູ່ ອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ທານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂໍຕ
້ ົກລົງແກ້
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ກອງປະຊຸ ມແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ໄຂທີມ
່ ີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ ທີ:່
 ເຊັນຊືໂ່ ດຍທ່ານ ແລະ ຜູຕ
້ ່າງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາຜູທ
້ ອ
ີ່ ໍານາດຜູກມັດເຂດການສຶກສາ; ແລະ
 ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກໆສານທີມ
່ ີອໍາ ນາດຕັດສິນຂອງລັດ ຫຼື ໃນສານເຂດຂອງສະຫະລັດ.

ໄລຍະທົບທວນຂອງ
ກອງປະຊຸ ມແກ້ໄຂຂໍ້
ຂັດແຍ້ງ

ຖ້າທ່າ ນ ແລະ ເຂດການສຶກສາລົງນາມໃນຂໍຕ
້ ົກລົງໃດໜຶ່ງທີເ່ ປັນຜົນມາຈາກກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃດໜຶ່ງ
ທຸກໆຝ່າຍ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື ອົງການ AEA), ສາມາດລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະ
ການນັບຈາກເວລາທີທ
່ ັງທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃນຂໍຕ
້ ົກລົງນັ້ນ.

ການໄກ່ເກ່ຍ
ການໄກ່ເກ່ຍທີມ
່ ໃີ ຫ້

ການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມໃີ ຫ້ແກ່ທ່າ ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແລະອົງການພາກລັດແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງໃນເລື່ອງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ກົດ
ໝາຍ IDEA.
ທ່າ ນສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການໄກ່ເກ່ຍ:
 ໂດຍບໍຍ
່ ື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process.
 ກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process.
 ຫຼັງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process.
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆໄດ້ຖືກກໍາ ນົດຂຶ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດ
ທຸກຝ່າ ຍໄດ້ແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງຜ່າ ນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ.
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນມີໃນໜ້າ 44.

ລະບຽບຂັ້ ນຕອນ
ການໄກ່ເກ່ຍ

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ:
 ເປັນໄປດ້ວ ຍຄວາມສະໝັກໃຈຈາກທຸກຝ່າຍ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA);
 ບໍຖ
່ ືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ ປະຕິເສດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຊັກຊ້າລົງ ຫຼື
ເພື່ອປະຕິເສດສິດທິອື່ນໆທີທ
່ ່ານມີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA; ແລະ
 ຖືກດໍາເນີນໂດຍຜ້ໄູ ກ່ເກ່ຍທີມ
່ ຄ
ີ ຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນແລະຍຸຕທ
ິ ໍາຜູທ
້ ຜ
ີ່ ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນດ້າ ນເຕັກນິກການໄກ່ເກ່ຍຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ.

ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍ

ພະແນກສຶກສາຕ້ອງ:
 ສ້າງລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນຜູທ
້ ີ່ເປັນຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍທີມ
່ ີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮູໃ້ ນກົດໝາຍ ແລະ ຂໍລ
້ ະບຽບ ຕ່າງໆກ່ຽວ
ກັບການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ.
 ຄັດເລືອ ກເອົາຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍແບບຊຸມເລືອກເອົາ, ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຫຼື ແບບຍຸຕທ
ິ ໍາອື່ນໆ.
 ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆກັບ ພາກສ່ວ ນທີບ
່ ມ
ໍ່ ີສ່ວ ນກ່ຽວຂ້ອງ
ເມື່ອທາງເລືອ ກແມ່ນການບໍນ
່ ໍາໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ.

ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍ າຂອງຜູ້
ໄກ່ເກ່ຍ

ບຸກຄົນທີເ່ ຮັດໜ້າທີເ່ ປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ:
 ຈະບໍແ
່ ມ່ນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງ ການ AEA, ຫຼເື ຂດການສຶກສາທີ່ມສ
ີ ່ວນພົວ ພັນໃນການສຶກ
ສາ ຫຼື ການດູແລຂອງລູກທ່ານ; ແລະd
 ຕ້ອງບໍມ
່ ຜ
ີ ົນປະໂຫຍດທາງສ່ວ ນຕົວ ຫຼືທາງອາຊີບທີຂ
່ ັດແຍ້ງ ກັບຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍໄດ້ຮັບເງິນຄ່າໄກ່ເກ່ຍຈາກພະແນກສຶກສາ, ແຕ່ບຖ
ໍ່ ືວ່າເປັນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາ.

ຂະບວນການໄກ່
ເກ່ຍ

 ທຸກໆການພົບປະໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເວລາຢ່າ ງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງຈັດຂຶ້ນຢູບ
່ ່ອນທີ່ມີ
ຄວາມສະດວກສໍາ ລັບຕົວທ່ານ ແລະພາກສ່ວນອື່ນ.
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 ຖ້າທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາແກ້ໄຂໄດ້ຂຂ
ໍ້ ັດແຍ້ງຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ລວມທັງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂກ່ອນການໄຕ່
ສວນ, ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ AEA ຕ້ອງໄດ້ລົງນາມໃນຂໍຕ
້ ົກລົງທີມ
່ ີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍທີ:່
o ລະບຸວ ່າທຸກໆການປຶກສາຫາລືທເີ່ ກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະຂະບວນໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຈະບໍຖ
່ ືກ
ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ຕາມມາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງໄຕ່ສວນທາງແພ່ງທີເ່ ກີດຂຶ້ນ
ຈາກຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ນັ້ນ; ແລະ
o ເຊັນຊືໂ່ ດຍທ່ານ ແລະຜູໄ້ ດ້ຮັບມອບໝາຍທີ່ມີອໍາ ນາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ອ ົງການ LEA, AEA ຫຼືພາກສ່ວ ນອື່ນ.
 ຂໍຕ
້ ົກລົງການໄກ່ເກ່ຍຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະລົງລາຍເຊັນກັນ ແມ່ນສາມາດບັງ ຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກໆສານລັດ
ທີມ
່ ີອ ໍານາດຕັດສິນ ຫຼື ສານເຂດຂອງສະຫະລັດ.
 ຝ່າ ຍຕ່າງໆທີເ່ ຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກກໍານົດໃຫ້ເຊັນຊືໃ່ ບປະຕິຍານຮັກສາຄວາມລັບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການໄກ່
ເກ່ຍ.

ບໍແ
່ ນ່ໃຈກ່ຽວກັ ບ
ການໃຊ້ການໄກ່
ເກ່ຍ

ອົງການ AEA ອາດຈະສ້າງລະບຽບຂັ້ນຕອນເພື່ອສະໜອງໂອກາດໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ເດັກ ແລະເຂດການສຶກສາທີເ່ ລືອກບໍນ
່ ໍາໃຊ້ຂະ
ບວນການໄກ່ເກ່ຍ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີໃ່ ດໜຶ່ງທີມ
່ ີຄວາມສະດວກຕໍກ
່ ັບທ່າ ນ, ໂດຍມີຝ່າຍທີບ
່ ມ
ໍ່ ີສວ
່ ນໄດ້
ສ່ວນເສຍເຂົ້າຮ່ວ ມນໍາ.
ຝ່າຍທີບ
່ ມ
ໍ່ ີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມຕໍໄ່ ປນີ:້
 ບຸກຄົນທີຢ
່ ພ
ູ່ າຍໃຕ້ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕັ້ງແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງທາງເລືອກທີເ່ ໝາະສົມ; ຫຼື
 ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະສະໜອງຂໍມ
້ ູນພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງລັດໄອໂອວາ (The Iowa PTI); ຫຼື

 ສູນຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ.
ຝ່າຍທີບ
່ ມ
ໍ່ ີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ຂະບວນ
ການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວ.

ສະຖານະຂອງເດັກ
ໃນລະຫວ່ າງການ
ໄກ່ເກ່ຍ

ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການລົບລ້າງການປະຕິບ ັດວິໄນ (ເບິ່ງໜ້າ 26-30), ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການໄກ່ເກ່ຍ,
ແລະ ເປັນເວລາສິບວັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງບໍມ
່ ກ
ີ ານບັນລຸໄດ້ຂຕ
ໍ້ ົກລົງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ ່າ ທາງລັດ ຫຼື
ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພໍແ
່ ມ່ເດັກ ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອື່ນ, ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງ ກ່າວຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນການ
ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປະຈຸບ ັນຂອງເດັກ.

ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ Due Process
ການໄຕ່ສວນຍຸ ຕ ິທໍ າ
ຕາມຫຼັ ກ Due
Process

ໃນທຸກເມື່ອທີມ
່ ີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ, ອົງການ AEA, ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີມ
່ ີສ່ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງດັ່ງ ກ່າວ ຕ້ອງມີໂອກາດສໍາລັບການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process.
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາເປັນຜູຈ
້ ັດກຽມການໄຕ່ສວນດັ່ງ ກ່າວ.
 ບຸກຄົນທີມ
່ ີຕໍາແໜ໋ງເປັນຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ (ALJ) ຈະເປັນຜູພ
້ ິຈາລະນາໄຕ່ສວນຫຼັກຖານຢູໃ່ ນການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process ແລະ ເຮັດການຕັດສິນ.

 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງຮັກສາລາຍຊືຂ່ ອງບຸກຄົນຜູທ
້ ເີ່ ຮັດໜ້າທີເ່ ປັນຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ. ເອກະສານລາຍຊື່
ດັ່ງກ່າວຕ້ອງລວມມີຄໍາ ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບວຸດທິຄຸນສົມບັດຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່າ ນັ້ນ.

ຜູພ
້ ິພາກສາກົດ
ໝາຍປົ ກຄອງ
Judge (ALJ)

ຢ່າງນ້ອຍສຸດ, ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຕ້ອງບໍແ
່ ມ່ນ:
 ພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ມສ
ີ ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສືກສາ ຫຼື
ການດູແລຂອງເດັກ; ຫຼື
 ບຸກຄົນທີມ
່ ີຜົນປະໂຫຍດທາງສ່ວ ນຕົວ ຫຼື ທາງອາຊີບທີຂ
່ ັດແຍ້ງກັບຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງບຸກຄົນນັ້ນໃນການໄຕ່ສວນ
ດັ່ງ ກ່າວ.
ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຕ້ອງ:
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ,້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈ, ບັນດາຂໍ້ບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004, ບັນດາຂໍລ
້ ະບຽບຂອງ
ລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ IDEA, ແລະ ການຕີຄວາມຂອງກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບັນດາ
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ສານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ;
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການໄຕ່ສວນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍທີເ່ ໝາະ
ສົມ ແລະຕາມມາດຕະຖານ; ແລະ
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການອອກ ແລະ ຂຽນຄໍາຕັດສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍທີ່
ເໝາະສົມ ແລະຕາມມາດຕະຖາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໂດຍອົງການໃດໜຶ່ງ , ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຖວ
ື ່າເປັນພະນັກງານຂອງອົງ ການ
ນັ້ນ.

ການບັ ນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ຂອງເດັກ

ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການໄຕ່ສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົບລ້າງການປະຕິບັດວິໄນ (ເບິ່ງໜ້າ 26-30), ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງຍັງຢູໃ່ ນ
ການບັນຈຸການສຶກສາເດີມໃນປະຈຸບ ັນ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂອງການໄຕ່ສວນຕັດສິນຂອງອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນຂອງສານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ທຸກໆຝ່າ ຍຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນ.
ຖ້າເດັກຢູໃ່ ນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແທນຊົ່ວຄາວ ໃນເວລາມີການໄຕ່ສວນຕັດສິນ, ເດັກດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງຢູໃ່ ນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລໍຖ້າການຕັດສິນຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຫຼື ການສິ້ນສຸດໄລຍະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.
ຖ້າຄໍາຮ້ອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງສະໝັກຂໍການອະຍາດຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ
ລັດຖະບານ, ລູກຂອງທ່ານ, ໂດຍການຍິນຍອມຈາກທ່າ ນ, ຕ້ອງໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ຈົນກວ່າການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນທັງໝົດຈະສໍາເລັດ.
ຖ້າການຕັດສິນຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ
ແມ່ນເຫັນດີນໍາທ່ານວ່າການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແມ່ນເໝາະສົມ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຖືເປັນຂໍ້ຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທາງລັດ ແລະ ຕົວທ່ານ.

ປະເດັນບັ ນຫາທີ່
ປຶກສາຫາລືໃນການ
ໄຕ່ສວນ

ຝ່າຍທີຮ
່ ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະບໍໄ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍົກປະເດັນຕ່າງໆໃນເວລາໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ
due process ທີ່ບໄໍ່ ດ້ກ່າວໄວ້ ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອີກຝ່າຍໜຶ່ງ ຕົກລົງເຫັນດີ
ເປັນຢ່າງອື່ນ.

ກໍານົດເວລາສໍາລັບ
ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັ ກ Due
Process

ທ່າ ນ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື AEA ຕ້ອງຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ ພາຍໃນສອງປີນັບຈາກວັນທີທທ
ີ່ ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື
AEA ໄດ້ຮັບຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີຖ
່ ືກກ່າວຫາ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມ
ຫຼັກ due process.
ກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວຈະບໍຖ
່ ືກນໍາໃຊ້ ຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process
ເນື່ອງຈາກ:

ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜດ
ິ ພາດສະເພາະໃດໜຶ່ງໂດຍເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ທີໄ່ ດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ເຊິ່ງກາຍເປັນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process; ຫຼື

ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ບໍຍ
່ ອມໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນແກ່ທ່ານເຊິ່ງເປັນຂໍມ
້ ູນທີ່ຕ້ອ ງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທ່ານຕາມຂໍກ
້ ໍານົດພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍ IDEA.
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ສິດທິໃນລະຫວ່າງ
ການໄຕ່ສວນ

ຝ່າຍຕ່າງໆໃນການໄຕ່ສວນມີສິດໃນການ:
 ມີທະນາຍຄວາມ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໄປນໍາ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທມ
ີ່ ີຄວາມຮູພ
້ ເິ ສດ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝຶກໃນເລື່ອງ
ບັນຫາຂອງເດັກພິການ;
 ນໍາສະເໜີຫຼັກຖານ ແລະ ຊ້ອງໜ້າ, ກວດເບິ່ງ, ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ພະຍານມາໃຫ້ການ;
 ຫ້າມການນໍາສະເໜີຫຼັກຖານຕ່າງໆໃນເວລາໄຕ່ສວນທີບ
່ ໄໍ່ ດ້ເປີດເຜີຍຕໍກ
່ ັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຢ່າງນ້ອຍ ຫ້າວັນລັດຖະ
ການ ກ່ອ ນມື້ໄຕ່ສວນ;
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືແບບອິເລັກໂທຣນິກ, ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງການໄຕ່ສວນ; ແລະ
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືແບບອິເລັກໂທຣນິກຂອງຂໍເ້ ທັດຈິງ ແລະ ຄໍາຕັດສິນ.

ການເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນ
ເພີ່ມເຕີມ

ຢ່າງນ້ອຍຫ້າວັນລັດຖະການ ກ່ອນມືໄ້ ຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ ແລະ ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປີດເຜີຍຕໍກ
່ ັນ
ແລະກັນ ທຸກການປະເມີນຜົນທັງໝົດທີເ່ ຮັດສໍາເລັດພາຍມາຮອດມື້ວ ັນທີນັ້ນ ແລະ ຂໍສ
້ ະເໜີແນະອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງທ່ານ ຫຼື ຝ່າຍອື່ນຕັ້ງໃຈຈະນໍາໃຊ້ໃນການໄຕ່ສວນ.
ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະສະກັດກັ້ນຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີ່ບສ
ໍ່ າມາດປະຕິບັດຕາມຂໍກ
້ ໍານົດນີ້ ຈາກການນໍາສະເໜີການປະເມີນຜົນ
ຫຼື ການສະເໜີແນະທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາໄຕ່ສວນ ໂດຍບໍຕ
່ ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກອີກຝ່າຍໜຶ່ງ.

ສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່

ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວ ມໃນການໄຕ່ສວນ ທ່າ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດທິໃນການ:
 ເອົາລູກຂອງທ່ານ, ຜູທ
້ ີ່ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການໄຕ່ສວນ, ມາຮ່ວມນໍາ;
 ເປີດການໄຕ່ສວນ ຕໍກ
່ ັບສາທາລະນະ; ແລະ
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກຂອງການໄຕ່ສວນ ແລະ ຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process hearing ຕ້ອງໄດ້ຈ ັດຂຶ້ນຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທໃີ່ ຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ກັບທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ.

ເຫດຜົນສໍ າລັບຄໍາ
ຕັບສິ ນຂອງຜູ້
ພິພາກສາ ALJ

ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນບົນພື້ນຖານທີອ
່ ີງໃສ່ການກໍານົດຕັດສິນກ່ຽວກັບວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ
FAPE ຫຼືບ.ໍ່
ໃນເລື່ອງທີກ
່ ່າວຫາການລະເມີດດ້ານລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະຕັດສິນວ່າເດັກບໍໄ່ ດ້ຮັບການສຶກສາ
FAPE ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າຄວາມພົກຜ່ອງດ້ານລະບຽບການ:
 ໄດ້ຂດ
ັ ຂວາງສິດທິຂອງເດັກໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາ FAPE;
 ສະກັດກັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ໂອກາດຂອງທ່ານໃນການມີສ່ວ ນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກ
ສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ; ຫຼື
 ເຮັດໃຫ້ບໄໍ່ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ.
ບໍມ
່ ີຫຍັງໃນບົດບັນຍັດເຫຼົ່ານີຈ
້ ະໝາຍຄວາມວ່າ ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ບໍ່ສາມາດອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA
ປະຕິບ ັດຕາມບັນດາຂໍກ
້ ໍາ ນົດດ້ານລະບຽບການຂອງກົດໝາຍ IDEA.

ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່
ສວນເພີ່ມເຕີມ

ບໍມ
່ ີຫຍັງຂັດຂວາງທ່ານຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ອື່ນຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາ
ອື່ນທີແ
່ ຕກຕ່າງຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນທີ່ໄດ້ຍື່ນແລ້ວ.

ຄໍາຕັດສິ ນສຸດທ້ າ ຍ
ຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ
ALJ

ຄໍາຕັດສິນທີເ່ ຮັດໃນການໄຕ່ສວນແມ່ນສຸດທ້າຍ, ລວມທັງການໄຕ່ສວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບ ັດວິໄນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີເ່ ຂົ້າ ຮ່ວມໃນການໄຕ່ສວນອາດຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນນັ້ນຫາສານ. ຝ່າຍທີບ
່ ເໍ່ ຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນ
ຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ມີສິດດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງເພື່ອຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due
process. ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວອາຈະຮ້ອງຟ້ອງນໍາສານລັດ ຫຼສານເຂດຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຈໍາ ນວນ
ໃນການໂຕ້ແຍ້ງ.
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ຜູອ
້ ື່ ນທີໄ່ ດ້ຮັບແຈ້ງ
ກ່ຽວກັ ບຄໍາຕັດສິນ

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ລຶບຖິ້ມຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ, ຕ້ອງ:
 ສົ່ງສິ່ງທີຄ
່ ົ້ນພົບ ແລະ ຄໍາຕັດສິນໃຫ້ແກ່ຄະນະທີປ
່ ຶກສາການສຶກສາພິເສດຂອງລັດ; ແລະ
 ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຄໍາຕັດສິນເຫຼົ່ານັ້ນຕໍສ
່ າທາລະນະ.

ກໍານົດເວລາສໍາລັບ
ຄໍາຕັດສິ ນຈາກການ
ໄຕ່ສວນ

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ກາຍ 45 ວັນຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະ 30 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນ
ສໍາລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ຫຼື ໄລຍະຂະຫຍາຍສໍາ ລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ:
 ບັນລຸໄດ້ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ ໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ
 ສົ່ງສໍາເນົາຄໍາຕັດສິນໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ.
ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍເວລາກາຍ 45 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນ ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າ ຍໃດໜຶ່ງ.

ກົດການຕີຄວາມໝາຍ
ຄໍານິຍາມ ແລະ
ຈຸດປະສົງ

ບໍມ
່ ີ່ຂກ
ໍ້ ໍານົດໃດໃນກົດໝາຍ IDEA ທີ່ຫາ
້ ມ ຫຼືຈໍາ ກັດສິດທິ, ລະບຽບຂັ້ນຕອນ ແລະການແກ້ໄຂທີມ
່ ີໃຫ້ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ
ຂອງສະຫະລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວອາເມລິກາທີພ
່ ິການ ປີ 1990, ຫົວບົດ V ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູປ ີ 1973
(ຂໍທ
້ ີ 504), ຫຼືກົດໝາຍອື່ນໆຂອງລັດຖະບານກາງທີໃ່ ຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກພິການ.
ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນມີຄື ກ່ອ ນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເຫຼົ່າ ນີເ້ ພື່ອຊອກຫາການບັນເທົາທຸກທີກ
່ ມ
ໍ່ ີໃຫ້ພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍ IDEA, ລະບຽບຂັ້ນຕອນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດດຽວກັນທີຈ
່ ະຈໍາຕ້ອງໃຊ້ ຖ້າຝ່າຍ
ດັ່ງກ່າວຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍ IDEA.
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະມີວິທແ
ີ ກ້ໄຂທີ່ມໃີ ຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ນທີທ
່ ັບຊ້ອນກັບວິທແ
ີ ກ້ໄຂທີມ
່ ີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
IDEA, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເພື່ອໄດ້ຮັບການບັນເທົາທຸກ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ນເຫຼົ່ານັ້ນ, ທໍາອິດທ່ານຕ້ອງໃຊ້ວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂ
ດ້ານບໍລິຫານປົກຄອງທີມ
່ ີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA (ເຊັ່ນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ກອງປະຊຸມ
ແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ ແລະລະບຽບຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ due process) ກ່ອ ນທີຈ
່ ະນໍາສົ່ງເລື່ອງຫາສານໂດຍ
ກົງ.

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ
ການມອບຄ່າທໍ າ
ນຽມທະນາຍຄວາມ

ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືການໄຕ່ສວນທີຍ
່ ື່ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານອາດຈະ
ມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີສ
່ ົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບຝ່າຍທີ່ຊະນະ.

ການກໍານົດຄ່າທໍ າ
ນຽມທີສ
່ ົ ມເຫດສົ ມ
ຜົ ນ

ຄ່າທໍານຽມຕ້ອງອີງໃສ່ອັດຕາຄ່າທໍານຽມທີໃ່ ຊ້ກັນ:
 ໃນຊຸມຊົນບ່ອ ນທີກ
່ ານດໍາເນີນຄະດີ ຫຼືການໄຕ່ສວນເກີດຂຶ້ນ; ແລະ
 ອີງໃສ່ປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີສ
່ ະໜອງໃຫ້.
ບໍມ
່ ີເງິນໂບນັດ ຫຼື ຕົວຄູນໃດໆທີຈ
່ ະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມ.

ຄ່າທໍ ານຽມທີຕ
່ ້ອງ
ຈ່າຍໂດຍທະນາຍ
ຄວາມຂອງທ່ າ ນ

ຖ້າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານ
ອາດຈະມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີສ
່ ົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍໃຫ້ແກ່ອົງການ SEA, AEA ຫຼື LEA
ທີເ່ ປັນຝ່າຍຊະນະຄະດີ, ຖ້າສານເຫັນວ່າການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແມ່ນ:
 ບໍສ
່ ໍາຄັນ, ບໍສ
່ ົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍມ
່ ມ
ີ ູນຄວາມຈິງ; ຫຼື
 ສືບຕໍ່ສຄ
ູ້ ະດີຫຼັງຈາກທີ່ການຮ້ອງຟ້ອງຈະແຈ້ງວ່າບໍສ
່ ໍາຄັນ, ບໍສ
່ ົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍມ
່ ີມູນຄວາມຈິງ.
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ຄ່າທໍ ານຽມທີຕ
່ ້ອງ
ຈ່າຍໂດຍທ່ ານ ຫຼື
ທະນາຍຄວາມຂອງ
ທ່ ານ

ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈ, ສານອາດຈະມອບຄ່າທໍາ ນຽມທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ອົງ ການ SEA, AEA ຫຼື LEA ທີ່ເປັນຝ່າຍຊະນະ, ຖ້າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due
process ຂອງທ່ານ ຫຼໃື ນເວລາຕໍມ
່ າ ຄະດີໃນຊັ້ນສານໃນ ຖືກນໍາສະເໜີເພື່ອຈຸດປະສົງທີບ
່ ໍ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນວ່າ:
 ເພື່ອລົບກວນ;
 ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າທີ່ບຈ
ໍ່ ໍາເປັນ; ຫຼື
 ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ຫຼືການໄຕ່ສວນໂດຍບໍຈ
່ ໍາເປັນ.

ຄ່າທໍ ານຽມທີຖ
່ ືກ
ຫ້ າມ ແລະຄ່ າໃຊ້
ຈ່າຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງອາດຈະບໍຖ
່ ືກຈ່າຍແທນຄືນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ຫຼັງ
ຈາກເວລາການສະເໜີການແກ້ໄຂເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ, ຖ້າ:
 ການສະເໜີແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງຖືກເຮັດພາຍໃນເວລາທີກ
່ ໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂໍ້ 68 ຂອງກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ
ວ່າດ້ວຍລະບຽບຂັ້ນຕອນທາງແພ່ງ; ຫຼື
 ໃນກໍລະນີຂອງການດໍາເນີນຄະດີດ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ, ເວລາໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນກ່ອ ນການດໍາເນີນຄະດີ
ຈະເລີມ
່ ຂຶ້ນ;
 ການສະເໜີແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງບໍຖ
່ ືກຍອມຮັບເອົາພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ; ແລະ
 ສານ ຫຼືຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ພົບວ່າ ການບັນເທົາທຸກທີໃ່ ນສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບໂດຍພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແມ່ນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍກ
່ ັບພໍແ
່ ມ່
ເດັກຫຼາຍກວ່າການສະເໜີໃຫ້ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ.
ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະບໍໄ່ ດ້ຮັບການຕັດສິນມອບໃຫ້ສໍາ ລັບກອງປະຊຸມຂອງທີມ IEP Team, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ ່າ
ກອງປະຊຸມດັ່ງ ກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກການດໍາເນີນຄະດີດ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ ຫຼືການດໍາເນີນຄະດີທາງສານ.
ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຈະບໍຖ
່ ືວ ່າເປັນກອງປະຊຸມທີຈ
່ ັດຂຶ້ນອັນເປັນຜົນມາຈາກການໄຕ່ສວນທາງການບໍລິຫານປົກຄອງ
ຫຼືການດໍາເນີນຄະດີທາງສານ ຫຼືການໄຕ່ສວນທາງການບໍລິຫານປົກຄອງ ແລະ ຄ່າທໍາ ນຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ກາຕັດສິນມອບໃຫ້.

ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັ ບຂີດ
ຈໍາກັດດ້ານການແກ້
ໄຂ

ການມອບຄ່າທໍາ ນຽມທະນາຍຄວາມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຖືກຕັດສິນມອບໃຫ້ແກ່ພແ
ໍ່ ມ່ເດັກຜູທ
້ :ີ່
 ແມ່ນຝ່າຍຊະນະ.

ການຫຼຸດຄ່າທໍ ານຽມ
ທະນາຍຄວາມ

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງ ຖ້າສານພົບວ່າ:
 ທ່ານ, ຫຼືທະນາຍຄວາມຂອງທ່າ ນ, ຍືດເຍື້ອແກ່ຍາວການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ສຸດທ້າຍ ຢ່າງບໍສ
່ ົມເຫດສົມຜົນ;
 ຈໍານວນຄ່າທໍານຽມກາຍອັດຕາຄ່າທໍາ ນຽມລາຍຊົ່ວໂມງທີນ
່ ໍາໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນຊຸມຊົນ ຢ່າງບໍມ
່ ີເຫດມີຜົນ;
 ເວລາທີໃ່ ຊ້ ແລະ ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ແມ່ນຫຼາ ຍເກີນໄປ ທຽບກັບເນື້ອໃນຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື
ການຕັດສິນຄະດີທຄ
ີ່ ວນເປັນ; ຫຼື
 ທະນາຍຄວາມທີຕ
່ ່າງໜ້າໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ເດັກບໍໄ່ ດ້ສະໜອງໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂໍມ
້ ູນທີຄ
່ ົບຖ້ວນເໝາະສົມ ໃນ
ແຈ້ງການຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.

ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັ ບການ
ຫຼຸດຄ່ າທໍ າ ນຽມ

ຂໍກ
້ ໍານົດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມະບໍຖ
່ ືກນໍາໃຊ້ ຖ້າສານເຫັນວ່າອົງການ LEA, AEA ຫຼື SEA:

 ມີການອະທິບາຍເຫດຜົນຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນການປະຕິເສດການສະເໜີແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ.

 ແກ່ຍາວການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍຂອງການຮ້ອງຟ້ອງຢ່າງບໍ່ມເີ ຫດຜົນ
 ມີການລະເມີດຂໍ້ 615 ຂອງກົດໝາຍ IDEA, ຂໍລ
້ ະບຽການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ IDEA.

ໝາຍເຫດ:
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ການປະພຶດ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ
ສິດອໍານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ
ການຕັດສິ ນກໍານົດ
ຕາມແຕ່ລະກໍ ລະນີ

ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການສະເພາະຂອງແຕ່ລະກໍລະນີຕົວຈິງໃນເວລາຕັດສິນວ່າແມ່ນຫຼືບທ
ໍ່ ີ່
ການປ່ຽນແປງການຈຸເຂົ້າຮຽນ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຂໍກ
້ ໍາ ນົດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບ ັດວິໄນຕໍໄ່ ປ
ນີ້, ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກພິການທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.

ທົ່ວໄປ

ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາກໍ່ດໍາເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນກັບເດັກທີບ
່ ພ
ໍ່ ິການ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະ, ໂດຍບໍເ່ ກີນ 10 ວັນ
ເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍກ
່ ັນ, ຍ້າຍເດັກພິການທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປະຈຸບັນຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວໄປບ່ອນຮຽນແທນຊົ່ວຄາວທີເ່ ໝາະສົມ, ຫ້ອງຮຽນອື່ນ ຫຼື ໃຫ້ພັກການຮຽນຊົ່ວຄາວ.
ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະກໍານົດການຍ້າຍເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງບໍກ
່ າຍ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຕໍກ
່ ັບເດັກດັ່ງກ່າວໃນປີຮຽນດຽວ
ກັນສໍາລັບການປະພຶດຜິດອື່ນຕ່າງຫາກ ຕາບໃດທີກ
່ ານຍ້າຍດັ່ງກ່າວບໍເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງ ນິ
ຍາມຄວາມໃນຫົວຂໍ້ “ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍົກຍ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນ”).
ເມື່ອເດັກພິການໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອ ນຮຽນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນເວລາທັງໝົດ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນປີຮຽນດຽວກັນ,
ເຂດການສຶກສາ ຕ້ອງ, ໃນໄລຍະເວລາຕໍມ
່ າຫຼັງຈາກການຍົກຍ້າ ຍໃນປີຮຽນນັ້ນ, ສະໜອງການບໍລິການໃນຂອບເຂດທີກ
່ ໍານົດ
ໃຫ້ຂ້າງລຸ່ມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ “ການບໍລິການ.”

ສິດອໍານາດເພີ່ມ
ເຕີມ

ຖ້າການປະພຶດທີລ
່ ະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ ບໍແ
່ ມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ
(ເບິ່ງຫົວຂໍ້ ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ, ຂ້າງລຸ່ມ) ແລະ ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຜິດວິໄນ
ອາດຈະກາຍ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍກ
່ ັນ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະນໍາໃຊ້ລະບຽບການດ້າ ນວິໄນຕໍ່ກັບເດັກທີພ
່ ິການນັ້ນໃນ
ແບບດຽວກັນ ແລະ ເປັນໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ກັບເດັກທີບ
່ ພ
ໍ່ ິການ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການໃຫ້ແກ່ເດັກນັ້ນ ຕາມທີອ
່ ະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິການ.”
ທີມງານ IEP ຂອງເດັກເປັນຜູ້ຕັດສິນກໍານົດສະຖານທີ່ຮຽນແທນຊົ່ວຄາວສໍາລັບການບໍລິການດັ່ງ ກ່າວ.

ການບໍລິການ
ຫຼ າຍກວ່ າ 10 ວັ ນ

ເດັກພິການຜູທ
້ ຖ
ີ່ ືກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈຸບ ັນຂອງເດັກເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ພຶດປະຕິກໍາບໍ່
ແມ່ນການປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ (ເບິ່ງຫົວຂໍຍ
້ ່ອຍ “ການກໍາ ນົດປະກົດການສະແດງອອກ”) ຫຼື
ຜູທ
້ ີ່ຖືກຍ້າຍອອກພາຍໃຕ້ສະພາບການພິເສດ (ເບິ່ງຫົວຂໍຍ
້ ່ອຍ “ສະພາບການພິເສດ”) ຕ້ອງ:
 ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ (ມີການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າທີມ
່ ີໃຫ້), ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກ
ສາມາດສືບຕໍເ່ ຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູໃ່ ນບ່ອ ນຮຽນອື່ນກໍ່ຕາມ (ນັ້ນອາດຈະແມ່ນສະຖານ
ທີຮ
່ ຽນແທນຊົ່ວຄາວ), ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູກ
່ ານຕອບສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນໂປຣແກຣມ IEP ຂອງເດັກ;
ແລະ
 ໄດ້ຮັບ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການປະເມີນພຶດຕິກໍາ, ແລະບໍລິການແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເພື່ອປັບປຸງພຶດຕິກໍາ ແລະ ການ
ດັດແປງແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານພຶດຕິກໍາເພື່ອບໍໃ່ ຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກ.

ນ້ ອຍກວ່າ 10 ວັນ

ຫຼັງຈາກເດັກພິການໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອ ນຮຽນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນປີຮຽນດຽວກັນ, ແລະ
ຖ້າການຍ້າ ຍໃນປະຈຸບ ັນແມ່ນເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍກ
່ ັນ ຫຼືນ້ອ ຍກວ່າ ແລະຖ້າການຍ້າຍນັ້ນບໍແ
່ ມ່ນການປ່ຽນແປງ
ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງນິຍາມຄວາມໝາຍຂ້າງລຸ່ມ), ຈາກນັ້ນ ໂດຍປຶກສາສາຫາລືຢ່າງນ້ອຍກັບໜຶ່ງໃນບັນດາຄູອາຈານ
ຂອງເດັກ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນຈະຕັດສິນກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການເພື່ອ ໃຫ້ເດັກສາມາດສືບຕໍເ່ ຂົ້າຮ່ວມໃນ
ຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູໃ່ ນບ່ອນຮຽນອື່ນກໍ່ຕາມ, ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຕອບສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ.
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ຖ້າການຍ້າ ຍແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ “ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍ້າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນ”), ທີມງານ IEP ຂອງເດັກ ເປັນຜູຕ
້ ັດສິນກໍານົດການບໍລິການທີເ່ ໝາະສົມທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ສາມາດສືບຕໍເ່ ຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດານສຶກສາທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນບ່ອ ນຮຽນອື່ນກໍ່ຕາມ, ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຕອບ
ສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ.

ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ
ຄໍານິຍາມ

ພາຍໃນ 10 ເຂົ້າຮຽນຫຼັງຈາກການຕັດສິນປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກພິການເນື່ອງຈາກການລະເມີດກົດລະບຽບ
ການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ (ຍົກເວັ້ນການຍ້າຍບ່ອນຮຽນທີ່ເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼືນ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍແ
່ ມ່ນການ
ປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ), ເຂດການສຶກສາ, ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຂອງທີມ IEP (ຕາມທີກ
່ ໍານົດໂດຍທ່ານ
ແລະເຂດການສຶກສາ) ຕ້ອງທົບທວນເບິ່ງທຸກຂໍມ
້ ູນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃນແຟ້ມປະຫວັດນັກຮຽນ ລວມທັງໂປຣແກຣມ IEP ຂອງເດັກ,
ຂໍ້ສັງເກດຂອງຄູອ າຈານ, ແລະ ທຸກຂໍມ
້ ູນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍທ່ານ ເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າ:
 ການປະພຶດຜິດທີເ່ ວົ້າເຖິງແມ່ນເກີດຈາກ ຫຼື ມີຄວາມກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ຫຼເື ປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການຂອງເດັກແມ່ນຫຼື
ບໍ;່ ຫຼື

 ການປະພຶດຜິດທີເ່ ວົ້າເຖິງນັ້ນແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທາງເຂດການສຶກສາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂປຣ
ແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ.

ປະກົດການສະແດງ
ອອກອັ ນເປັນຜົນ
ຈາກຄວາມພິການ

ຖ້າການທົບທວນກໍາ ນົດອອກມາວ່າໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ການປະພຶດຕ້ອງຖືກກໍານົດວ່າເປັນປະກົດ
ການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ.

ຜົ ນຈາກຄວາມລົ້ ມ
ເຫຼວໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ IEP

ຖ້າການທົບທວນກໍາ ນົດອອກມາວ່າການປະພຶດທີເ່ ວົ້າເຖິງນັ້ນແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
IEP, ເຂດການສຶກສາ ຕ້ອງດໍາເນີນການໃນທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການດໍາເນີນການ
ເມື່ອແມ່ ນຜົນຂອງ
ການສະແດງອອກ
ຂອງຄວາມພິການ

ຖ້າການທົບທວນກໍາ ນົດອອກມາວ່າການປະພຶດດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ, ທີມ
IEP ຕ້ອງດໍາເນີນໜຶ່ງໃນສອງມາດຕະການດັ່ງນີ້:
 ດໍາເນີນການປະເມີນການປະພຶດທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນການປະພຶດ
ດັ່ງ ກ່າວມາແລ້ວ ກ່ອນທີຈ
່ ະມີການປະພຶດດັ່ງກ່າວ ທີສ
່ ົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ, ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຊ່ວ ຍເຫຼືອການປະພຶດສໍາລັບເດັກດັ່ງ ກ່າວ; ຫຼື
 ຖ້າແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ທົບທວນຄືນແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ ການປະພຶດ, ແລະ
ປັບປຸງແກ້ໄຂແຜນການນັ້ນ, ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພື່ອແກ້ໄຂການປະພຶດດັ່ງ ກ່າວ.
ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູຂ
່ ້າງລຸ່ມ ໃນຫົວຂໍ້ ສະພາບການພິເສດ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງສົ່ງເດັກກັບຄືນເຂົ້າບ່ອນຮຽນ
ເດີມ ທີເ່ ດັກຖືກໂຍກຍ້າ ຍອອກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດີນໍາການປ່ຽນແປງການບັນຈຸ
ເຂົ້າຮຽນ ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປັບປຸງແກ້ໄຂແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດ.

ສະພາບການພິເສດ

ເຖິງແມ່ນວ່າການປະພຶດຈະແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກຫຼືບກ
ໍ່ ໍ່ຕາມ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນ
ອາດຈະໂຍກຍ້າຍນັກຮຽນໄປສູ່ສະຖານທີຮ
່ ຽນແທນຊົ່ວຄາວໃດໜຶ່ງ (ເຊິ່ງ ກໍາ ນົດໂດຍທີມ IEP ຂອງເດັກ) ເປັນເວລາສູງເຖິງ
45 ວັນເຂົ້າຮຽນ, ຖ້າເດັກ:
1. ພົກພາອາວຸດໃດໜຶ່ງ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ມາໂຮງຮຽນ ຫຼື ມີອາວຸດເມື່ອເວລາເຂົ້າຮຽນ, ຢູເ່ ຂດສະຖານທີໂ່ ຮງ ຮຽນ,
ຫຼື ຢູໃ່ ນງານພິທຕ
ີ ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕ້ອ ໍານາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັອໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາໃດໜຶ່ງ;
2. ມີ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍໂດຍເຈດຕະນາ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ຫຼື ຂາຍ ຫຼື ຊັກຊວນການຂາຍສານເສບຕິດ
ຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ, (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ໃນເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຢູເ່ ຂດສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນ, ຫຼືຢູ່ໃນງານ ພິທິຂອງ
ໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງທີ່ຢພ
ູ່ າຍໃຕ້ອໍາ ນາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼືເຂດການສຶກສາໃດໜຶ່ງ; ຫຼື

3.ເຮັດໃຫ້ຜອູ້ ື່ນບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍຢ່າງຮຸນແຮງ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ໃນເວລາເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ຢູເ່ ຂດສະຖານທີ່
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ໂຮງຮຽນ, ຫຼືຢໃູ່ ນງານ ພິທິຂອງໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງທີ່ຢພ
ູ່ າຍໃຕ້ອ ໍານາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼເື ຂດການ
ສຶກສາໃດໜຶ່ງ.

ຄໍານິຍາມຂອງ
ສະພາບການພິເສດ

ການແຈ້ງບອກ

 “ສານຕ້ອງຫ້າ ມ” ໝາຍເຖິງຢາ ຫຼື ສານເສບຕິດອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ຕາຕະລາງ I, II, III, IV, ຫຼື V ໃນໝວດທີ
202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງຫ້າມ (21 U.S.C. 812(c)).
 ຢາຜິດກົດໝາຍ” ໝາຍເຖິງ ສານເສບຕິດຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ; ແຕ່ບລ
ໍ່ ວມເອົາສານຕ້ອງຫ້າມທີ່ມໄີ ວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຢ່າງ
ຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີມ
່ ີໃບອະນຸຍາດ ຫຼືທມ
ີ່ ີໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼືນໍາໃຊ້ຢ່າງ
ຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ສິດອໍານາດອື່ນໆຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂບ
ໍ້ ັນຍັດອື່ນໆຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ.
 “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງ” ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນ “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງ” ທີ່ຢໃູ່ ນ
ວັກທີ (3) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (h) ໃນໝວດທີ 1365 ຂອງຫົວບົດ 18, ໃນປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ.
 “ອາວຸດ” ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນ ‘‘ອາວຸດອັນຕະລາຍ’’ ທີ່ຢໃູ່ ນວັກ (2) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (g) ໃນໝວດທີ 930 ຂອງຫົວ
ບົດທີ 18, ປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ.

ໃນວັນທີທເີ່ ຂດການສຶກສາຕັດສິນໃຈເຮັດການຍ້າຍທີເ່ ປັນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານເນື່ອງຈາກການລະ
ເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ, ທາງເຂດສຶກສາຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່າ ນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ແລະ ສະໜອງ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ.

ການອຸທອນ
ທົ່ວໄປ

ທ່າ ນອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ໄດ້ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ “ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process”) ເພື່ອຮ້ອງ
ຂໍໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາ:
 ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ຖືກເຮັດພາຍໃຕ້ຂກ
ໍ້ ໍານົດດ້ານການປະຕິບ ັດວິໄນເຫຼົ່າ ນີ;້ ຫຼື
 ການກໍາ ນົດປະກົດການສະແດງອອກທີໄ່ ດ້ອ ະທິບາຍຂ້າງເທິງ.
ເຂດການສຶກສາອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ເພື່ອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຖ້າ
ເຂດການສຶກສາເຊື່ອວ່າການຮັກສາການບັນຈຸເຂົ້າ ຮຽນໃນປະຈຸບັນຂອງລູກທ່ານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີສ
່ ຸດທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້
ເກີດການບາດເຈັບຕໍກ
່ ັບລູກຂອງທ່າ ນ ຫຼືຕກ
ໍ່ ັບນັກຮຽນອື່ນ.

ສິດອໍານາດຂອງ
ALJ

ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງດໍາເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນ. ຜ້ພ
ູ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະ:
1. ສົ່ງເດັກທີ່ພິການກັບຄືນບ່ອ ນຮຽນເດີມທີເ່ ດັກຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ ຖ້າຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ກໍານົດວ່າ ການຍ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ການລະເມີດຂໍກ
້ ໍານົດທີໄ່ ດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ ສິດອໍາ ນາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ, ຫຼື ກໍາ ນົດວ່າການປະພຶດຂອງເດັກ
ແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ; ຫຼື
2. ສັ່ງໃຫ້ປ ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກພິການໄປເຂົ້າຮຽນຢູ່ສະຖານທີຮ
່ ຽນແທນຊົ່ວຄາວທີສ
່ ະເໝາະສົມໃດໜຶ່ງ
ເປັນເວລາບໍເ່ ກີນ 45 ວັນເຂົ້າຮຽນ ຖ້າຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ກໍາ ນົດວ່າການຮັກສາໄວ້ບ່ອ ນຮຽນໃນປະຈຸບັນຂອງເດັກຈະມີ
ແນວໂນ້ມໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ກັບຕົວເດັກ ຫຼື ຕໍ່ກັບຜູ້ອື່ນ.
3. ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງການໄຕ່ສວນເຫຼົ່ານີອ
້ າດຈະນໍາໃຊ້ຄືນອີກ, ຖ້າເຂດການສຶກສາເຊື່ອວ່າການສົ່ງເດັກກັບຄືນບ່ອ ນຮຽນ
ເດີມແມ່ນມີແນວໂນ້ມຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍກ
່ ັບຕົວເດັກ ຫຼື ຕໍກ
່ ັບຜູອ
້ ື່ນ.

ຂັ້ນຕອນການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັ ກ Due
Process ແບບເລັ່ງ
ລັດ

ໃນທຸກໆເມື່ອທີພ
່ ແ
ໍ່ ມ່ເດັກ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ due process ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະນາໄຕ່ສວນ,
ການໄຕ່ສວນຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຕາມຂໍກ
້ ໍານົດຕ່າງໆ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຕໄໍ່ ປນີ້:
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຫ້າງຫາກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ due process ແບບເລັ່ງລັດ, ເຊິ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຈ ັດຂຶ້ນ
ພາຍໃນ 20 ວັນເຂົ້າຮຽນນັບແຕ່ມື້ມກ
ີ ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດການໄຕ່ສວນ ແລະ ຕ້ອງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕັດສິນກໍານົດ ພາຍໃນ 10
ວັນເຂົ້າຮຽນ ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາໄຕ່ສວນ.
 ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພໍແ
່ ມ່ເດັກ ແລະ ເຂດການສຶກສາໄດ້ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນທີຈ
່ ະສະຫຼະສິດບໍຈ
່ ັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ,
ຫຼື ຕົກລົງຈະນໍາໃຊ້ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຈັດວັນຕາມວັນປະຕິທິນ
ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບໜັງ ສືແຈ້ງກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນ due process ດັ່ງ ກ່າວ.
 ການໄຕ່ສວນອາດຈະດໍາເນີນຕໍໄ່ ປ ຖ້າເລື່ອງບັນຫາບໍໄ່ ດ້ຖືກແກ້ໄຂເປັນທີເ່ ພິ່ງ ພໍໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ພາຍໃນ 15 ວັນ
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ຕາມວັນປະຕິທິນນັບຈາກມື້ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ due process.
ທ່າ ນ ຫຼືເຂດການສຶກສາສາມາດອຸທອນຄໍາຕັດສິນດັ່ງ ກ່າວໄດ້ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແບບເລັ່ງລັດ ໃນແບບ
ດຽວກັນສໍາລັບຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແບບອື່ນ.

ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່າງການອຸທອນ
ທົ່ວໄປ

ເມື່ອພໍແ
່ ມ່ເດັກ ຫຼື ເຂດການສຶກສາໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອ ງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງການປະຕິບັດວິໄນ, ລູກ
ຂອງທ່ານຕ້ອງ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ພໍ່ແມ່ເດັກ ແລະ ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນ)່ ຍັງ
ຮຽນຢູໃ່ ນສະຖານທີຮ
່ ຽນແທນຊົ່ວຄາວ:
 ໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າຄໍາຕັດສິນຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ, ຫຼື
 ຈົນກວ່າສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງການໂຍກຍ້າຍທີໄ່ ດ້ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ ສິດອໍານາດຂອງ
ພະນັກງານໂຮງຮຽນ, ໂດຍເອົາເວລາທີເ່ ກີດຂຶ້ນກ່ອນ.
ນີ້ແມ່ນຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບກົດລະບຽບທົ່ວໄປທີ່ວ ່າເດັກຕ້ອງຍັງຢູໃ່ ນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປະຈຸບັນໃນຂະນະທີກ
່ ານຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ due process ຫຼືການໄກ່ເກ່ຍ ຍັງຄ້າງຢູ່.

ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍົກຍ້າຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນ
ທົ່ວໄປ

ການຍົກຍ້າຍເດັກພິການອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈຸບັນຂອງເດັກແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ຖ້າວ່າ:
1. ການຍົກຍ້າຍແມ່ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍກ
່ ັນ; ຫຼື
2. ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍກ
່ ັນທີປ
່ ະກອບເປັນຮູບແບບໜຶ່ງເພາະວ່າ:
a. ການຍົກຍ້າຍຫຼາຍໆຄັ້ງລວມກັນທັງໝົດເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນປີຮຽນໃດໜຶ່ງ;
b. ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ກັບການປະພຶດຂອງເດັກໃນຫູາຍເຫດການຄັ້ງກ່ອນ ທີເ່ ຮັດ
ໃຫ້ເກີດການຍົກຍ້າຍຫຼາຍໆຄັ້ງ; ແລະ
c. ບັນດາປັດໃຈເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນວ່າ:

ຄວາມດົນຂອງການຍົກຍ້າຍແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຈໍານວນເວລາທັງໝົດທີລ
່ ູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ,

ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການຍົກຍ້າຍຄັ້ງໜຶ່ງຫາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
ການທີ່ຮູບແບບຂອງການຍົກຍ້າຍຈະປະກອບເປັນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຫຼືບນ
ໍ່ ັ້ນຈະຖືກກໍາ ນົດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ
ໄປໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະ, ຖ້າມີການທ້າພິສູດ, ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົບທວນຜ່າ ນຂະບວນການ due process
ແລະການດໍາເນີນຄະດີທາງສານ.
ການທີ່ການພັກການຮຽນຊົ່ວ ຄາວຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນຈະນັບເປັນມື້ຂອງການຍົກຍ້າ ຍຫຼບ
ື ນ
ໍ່ ັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າເຂດການສຶກສາ
ສາມາດຕອບໄດ້ທັງໝົດສາມຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ວ ່າ “ແມ່ນ.”
1. ລູກຂອງທ່າ ນຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປແມ່ນບໍ?
່
2. ລູກຂອງທ່າ ນຈະສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆທີລ
່ ະບຸໄວ້ໃນໂປຣແກຣມ IEP ຂອງລູກທ່າ ນແມ່ນບໍ?
່
3. ລູກຂອງທ່າ ນຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບພ
ໍ່ ິການໃນຂອບເຂດທີກ
່ ໍານົດໄວ້ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປະຈຸບັນ
ຂອງເດັກແມ່ນບໍ່?

ການກໍານົດການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ສິດອໍານາດ

ທີມງານໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ເປັນຜູຕ
້ ັດສິນກໍານົດບ່ອນຮຽນແທນຊົ່ວຄາວສໍາລັບການຍົກຍ້າຍທີ່
ແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ, ແລະ ການຍົກຍ້າຍພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສິດອໍານາດເພີ່ມເຕີມ” ແລະ “ສະພາບການພິ
ເສດ.”
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ການປົກປ້ອງສໍາລັບເດັກທີ່ຍັງບໍທ
່ ັນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ຂໍມ
້ ູນທົ່ວໄປ

ຖ້າລູກຂອງທ່ານບໍ່ມີ IEP ແລະ ລະເມີດກົດລະບຽການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ, ທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງຕ່າງໆໃນແຈ້ງ
ການນີ້ ຖ້າທັງ ສອງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ:
1. ເຂດການສຶກສາຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່າ ນມີຄວາມພິການ, ແລະ
2. ເຂດການສຶກສາມີຮັບຮູສ
້ ິ່ງນັ້ນກ່ອນທີລ
່ ູກຂອງທ່າ ນຈະລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ.

ຄໍານິຍາມຂອງການ
ຮັບຮູກ
້ ່ ອນ

ເດັກຜູທ
້ ບ
ີ່ ມ
ໍ່ ີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັ ບການ
ຮັບຮູກ
້ ່ ອນ

ເຂດການສຶກສາຈະບໍຖ
່ ືວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ ຖ້າວ່າ:
 ພໍແ
່ ມ່ເດັກບໍໄ່ ດ້ອ ະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຂອງເດັກ ຫຼືຖືກປະຕິເສດການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ; ຫຼື
 ເດັກໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ຖືກກໍາ ນົດວ່າບໍມ
່ ີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.

ການບໍຮ
່ ມ
ູ້ າກ່ ອນ

ຖ້າກ່ອ ນທີຈ
່ ະດໍາເນີນມາດຕະການດ້ານວິໄນຕໍກ
່ ັບເດັກ, ເຂດການສຶກສາບໍຮ
່ ວ
ູ້ ່າເດັກນັ້ນແມ່ນເດັກພິການ, ດັ່ງທີໄ່ ດ້ອ ະທິບາຍ
ຂ້າງເທິງ, ເດັກອາດຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບ ັດມາດຕະການດ້ານວິໄນທີຖ
່ ືກນໍາໃຊ້ກັບເດັກອື່ນໆທີບ
່ ພ
ໍ່ ິການຜູທ
້ ີ່ມກ
ີ ານປະພຶດລະ
ເມີດກົດລະບຽບໃນລະດັບດຽວກັນ.

ເຂດການສຶກສາຕ້ອງຖືກຖືວ ່າໄດ້ຮັບຮູແ
້ ລ້ວວ່າເດັກແມ່ນເດັກພິການ ຖ້າກ່ອນການປະພຶດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດການປະຕິບັດທາງວິ
ໄນ:
 ພໍແ
່ ມ່ເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ບ ໍລິຫານ ຫຼືຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງອົງການສຶກສາທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຫຼື ຄູອາຈານຂອງ
ເດັກດັ່ງກ່າ ວ;
 ແມ່ເດັກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບເລື່ອ ງການມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA; ຫຼື
 ຄູອາຈານຂອງເດັກ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຂດການສຶກສາໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບຮູບແບບ ການ
ປະພຶດທີເ່ ດັກສະແດງອອກ ໂດຍກົງຕໍກ
່ ັບຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ຕໍກ
່ ັບເຈົ້າໜ້າທີຄ
່ ວບຄຸມດູແລ
ຜູອ
້ ື່ນໆຂອງເຂດການສຶກສາ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະເມີນຜົນເດັກ ໃນລະຫວ່າງເວລາທີເ່ ດັກຕ້ອງຖືກປະຕິບ ັດມາດຕະການດ້າ ນວິໄນ,
ການປະເມີນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນແບບເລັ່ງລັດ.
ຈົນກ່ວາຈະສໍາເລັດການປະເມີນຜົນ, ເດັກຈະຍັງຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີໄ່ ດ້ກໍານົດໃຫ້ໂດຍໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງສາມາດລວມມີ
ການໃຫ້ພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການໄລ່ອອກໂຮງຮຽນ ໂດຍປາສະຈາກການບໍລິການດ້ານສຶກສາ.
ຖ້າເດັກຖືກກໍາ ນົດວ່າເປັນເດັກພິການ, ໂດຍພິຈ າລະນາເຖິງຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຜົນທີ່ດໍາເນີນເຂດການສຶກສາ, ແລະ ຂໍ້
ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພໍແ
່ ມ່ເດັກ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກ
ິ ານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ IDEA.

ການນໍາສົ່ງຫາ ແລະ ການດໍາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະຕຸລາການ
ການນໍາສົ່ງເດັກຫາ
ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົ ດໝາຍ

IDEA ບໍ:່
 ຫ້າມອົງ ການຈາກການແຈ້ງອາດຊະຍະກໍາທີ່ກະທໍາຜິດໂດຍເດັກພິການ ຕໍກ
່ ັບໜ່ວຍງານທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ; ຫຼື
 ສະກັດກັ້ນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານຕຸລາການຂອງລັດຈາກການປະຕິບ ັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວ
ກັບເລື່ອງນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະກົດໝາຍຂອງລັດຕໍກ
່ ັບອາດຊະຍາກໍາທີກ
່ ະທໍາໂດຍເດັກພິການ.
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ຂອງເຂດການສຶ ກ
ສາ

ຖ້າເຂດການສຶກສາແຈ້ງອາດຊະຍາກໍາທີກ
່ ະທໍາຜິດໂດຍເດັກພິການ, ເຂດການສຶກສາ:
 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສໍາເນົາບັນທຶກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໜ່ວ ຍງານທີ່
ອົງ ການແຈ້ງອາດຊະຍາກໍາໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ໜ່ວ ຍງານພິຈາລະນາ; ແລະ

 ອາດຈະສົ່ງສໍາເນົາ ບັນທຶກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກ ໃຫ້ພຽງແຕ່ໃນຂອບເຂດທີກ
່ ົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

ບົດບັນຍັດສໍາລັບພໍ່ແມ່ຕົວແທນ
ການແຕ່ງຕັ້ ງພໍ່ແມ່
ຕົວແທນ

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA, ແລະ ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງເດັກຕ້ອງຮັບການປົກປ້ອງ ເມື່ອ :
 ບໍສ
່ າມາດກໍານົດພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກໄດ້;
 ເຂດການສຶກສາ ຫືຼ AEA, ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ບໍສ
່ າມາດຊອກຫາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກໄດ້;
 ເດັກແມ່ນເດັກອຸປະຖໍາຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ;
 ໃນກໍລະນີຂອງເດັກທີຢ
່ ໃູ່ ນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງລັດ, ຜູພ
້ ິພາກສາທີເ່ ປັນປະທານໃນການຕັດສິນຄະດີຂອງເດັກອາດຈະ
ເລືອ ກແຕ່ງຕັ້ງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນໃຫ້ກັບເດັກ (ມາດຖານການແຕ່ງຕັ້ງແມ່ນອະທິບາຍຢູຂ
່ ້າງລຸ່ມ); ຫຼື

 ເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄວໜຸ່ມຂາດທີຢ່ ູ່ອາໃສທີບ່ ມໍ່ ີໃຜມານໍາ.

31

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງອົງການ AEA

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງ ການ AEA ປະກອບມີການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນເພື່ອເຮັດໜ້າທີເ່ ປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ພແ
ໍ່ ມ່. ນີຕ
້ ້ອງລວມ
ເອົາວິທກ
ີ ານສໍາລັບ:
 ຕັດສິນກໍານົດວ່າເດັກຕ້ອງການມີພແ
ໍ່ ມ່ຕົວແທນຫຼືບ;ໍ່
 ການແຕ່ງຕັ້ງ ພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ເກນມາດຖານຂອງ
ພໍແ
່ ມ່ຕ ົວແທນ

ອົງການ AEA ອາດຈະເລືອ ກພໍ່ແມ່ຕົວແທນໃນແບບໃດໆກໍ່ຕາມອະນຸຍາດໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ. ອົງ ການ AEA ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ບຸກຄົນທີຖ
່ ືກເລືອກເປັນພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ:
 ບໍແ
່ ມ່ນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື ອົງການອື່ນໆທີ່ມສ
ີ ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາ ຫຼື ການດູແລຂອງເດັກ;
 ມີຜົນປະໂຫຍດທາງສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງອາຊີບທີຂ
່ ັດແຍ້ງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທີ່ຜູ້ກ່ຽ ວເປັນຕົວແທນໃຫ້; ແລະ
 ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກ່ເດັກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຕົວແທນອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກອົງ ການໃດໜຶ່ງ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຖວ
ື ່າເປັນພະນັກງານຂອງອົງການ
ນັ້ນ.

ໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢອ
ູ່ າ
ໄສທີບ
່ ມ
ໍ່ ໃີ ຜມານໍ າ

ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສູນລີ້ໄພສຸກເສີນ, ສະຖານສົງເຄາະຊົ່ວຄາວ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການດໍາລົງຊີວ ິດ
ເອກະລາດ, ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຂ້າງຖະໜົນ ອາດຈະໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜ້ປ
ູ ົກຄອງຕົວແທນຊົ່ວຄາວ, ຈົນກວ່າພໍ່
ແມ່ຫຼືຜປ
ູ້ ົກຄອງຕົວແທນທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກໆຂໍກ
້ ໍານົດສາມາດໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພໍແ
່ ມ່ຕ ົ ວແທນ

ພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ເດັກໃນທຸກໆເລື່ອງທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບ:
 ການລະບຸຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ; ແລະ
 ການຈັດຫາການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫ້ແກ່ເດັກ.

ການແຕ່ງຕັ້ ງພໍ່ແມ່
ຕົວແທນ

ອົງການ AEA ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນບໍໃ່ ຫ້ກາຍ 30 ວັນຫຼັງຈາກອົງ ການ AEA ຕັດສິນກໍາ ນົດວ່າເດັກຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມີພແ
ໍ່ ມ່ຕົວແທນ.

ການໂອນສິດທິໃຫ້ແກ່ເດັກ
ການໂອນສິດທິກ່ຽວ
ກັ ບບັ ນທຶກດ້ານ
ການສຶກສາ

ລັດໄອໂອວາມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດຂອບເຂດທີເ່ ດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສິດທິຂອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ໂດຍພິຈາ
ລະນາເຖິງອາຍຸຂອງເດັກ ແລະ ປະເພດ ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການ.
ສິດທິດ້ານບັນທຶກການສຶກສາຈະໂອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເມື່ອ ຮອດອາຍຸ 18 ປີ.
ບັນທຶກການສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ຮັບຮູນ
້ ໍາ ຖ້າເດັກທີ່ມເີ ງື່ອ ນໄຂໄດ້ສິດດັ່ງກ່າວຖືກກໍານົດວ່າເປັນນັກຮຽນທີຍ
່ ັງອາໄສຢູ່
ນໍາພໍແ
່ ມ່ ຕາມທີກ
່ ໍາ ນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາກອນພາຍໃນ.

ການໂອນສິດທິ:
IDEA

ສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຈະໂອນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນເມື່ອຮອດອາຍຸບັນລຸນິຕພ
ິ າວະ.
ອາຍຸບ ັນລຸນິຕິພາວະໃນລັດໄອໂອວາແມ່ນ 18 ປີ ແລະ ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ:້
 ເດັກຜູເ້ ຍົາທຸກຄົນບັນລຸນິຕິພາວະຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານການແຕ່ງງານ;
 ບຸກຄົນອາຍຸນ້ອຍກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ເປັນຜູ້ທຖ
ີ່ ືກດໍາເນີນຄະດີ, ຕັດສິນໂທດ, ແລະ ຖືກປະຕິບັດໂທດໃນຖານະເປັນຜູໃ້ ຫຍ່.
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະເມື່ອຮອດ 18 ປີ ແມ່ນເດັກພິການທີຖ
່ ືກກໍາ ນົດຕາມກົດໝາຍວ່າບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມສາມາດພາຍ
ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດໄອໂອວາ.
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ການແຈ້ງບອກການ
ໂອນສິດ

ເຂດການສຶກສາຈະສົ່ງໜັງສືແຈ້ງການທີກ
່ ໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃຫ້ທັງທ່າ ນ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ.
ທຸກໆສິດທິອື່ນໆທີ່ມອບໃຫ້ທ່ານຈະໂອນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ (ນີ້ລວມທັງໄວໜຸ່ມຜູທ
້ ຖ
ີ່ ືກຄຸມຂັງຢູໃ່ ນສະຖານດັດສ້າງຜູເ້ ຍົາ ຫຼື
ສະຖານດັດສ້າງຜູໃ້ ຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດໄອໂອວາ ຫຼຂ
ື ອງທ້ອງຖິ່ນ).
ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງປີກ່ອນທີລ
່ ູກຂອງທ່າ ນຈະຮອດອາຍຸບ ັນລຸນິຕິພາວະ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ, ໂປຣແກຣມ
ການສຶກສາ IEP ຈະຕ້ອງປະກອບມີການຖະແຫຼງວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບສິດທິຕ່າງໆທີຈ
່ ະໂອນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານໃນ
ເວລາຮອດອາຍຸບ ັນລຸນິຕິພາວະ. ສິດທິໃນການສຶກສາພິເສດຈະໂອນໃຫ້ນັກຮຽນເມື່ອຜູດ
້ ັ່ງກ່າວຮອດອາຍຸບ ັນລຸນິຕິພາວະ.
ໃນຖານະເປັນພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການທີຈ
່ ໍາຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ IEP ຖ້ານັກຮຽນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງ ການ AEA ເຊື້ອເຊີນທ່ານ.
ອາດຈະມີສະພາບການບ່ອນທີທ
່ ່າ ນຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ສບ
ື ຕໍເ່ ຮັດການຕັດສິນແທນເດັກຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກ
ເດັກຂອງທ່ານໄດ້ບັນລຸນິຕິພາວະແລ້ວກໍ່ຕາມ. ຕົວ ຢ່າງ, ສານສາມາດແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານເປັນຜູປ
້ ົກຄອງຂອງເດັກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ, ທີ່ມີ
ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກນັ້ນໆ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບການທີທ
່ ່າ ນອາດຈະສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈແທນເດັກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ ນັ້ນ, ໃຫ້ຕິດຕໍຫ
່ າ
ອົງການ AEA ຫຼື ອົງການໃດໜຶ່ງທີມ
່ ີຊໃື່ ນໜ້າ 1 ແລະ ໜ້າ 3.

ການບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພໍ່ແມ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ເມື່ອການສຶກສາພາກລັດທີ່
ເໝາະສົມແລະບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE) ແມ່ນປະເດັນບັນຫາ
ຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຂອງ
ໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານ
ສຶ ກສາເອກະຊົນ

ກົດໝາຍ IDEA ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈ່າ ຍຄ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ, ລວມທັງ ການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານທີພ
່ ິການ, ຖ້າ:
 ເຂດການສຶກສາມີການສຶກສາ FAPE ພ້ອມບໍລິການໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ; ແລະ
 ທ່ານເລືອກທີ່ຈະບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານສຶກສາເອກະຊົນເອງ.
ຖ້າມີການບໍເ່ ຫັນດີເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີຢູ່ຂອງໂປຣແກຣມການສຶກສາທີ່ເໝາະ
ສົມສໍາ ລັບລູກຂອງທ່ານ, ຄໍາຖາມທີວ
່ ່າໃຜຈະເປັນຜູຈ
້ ່າຍແມ່ນເລື່ອງປະເດັນທີຈ
່ ະຕ້ອງຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຕາມຫຼັກ
due process.
ໝາຍເຫດ: ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາກໍາ ນົດໃຫ້ເດັກພິການທີພ
່ ໍ່ແມ່ຈ ົດຊືເ່ ຂົ້າຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນໂຮງລັດຖະບານທີ່ມໃີ ບ
ອະນຸຍາດ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍໜ່ວ ຍງານຂອງລັດຖະບານໃນແບບວິທີ
ແລະຂອບເຂດດຽວກັນກັບທີເ່ ດັກພິການໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານໄດ້ຮັບ.

ການຈ່າຍແທນຄື ນ
ສໍາລັບການເຂົ້າ
ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົ ນ

ຖ້າ ກ່ອນການຈົດທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍບໍມ
່ ີການຍິນຍອມ ຫຼືການນໍາສົ່ງຈາກເຂດການສຶກ
ສາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນກໍານົດວ່າເປັນຜູມ
້ ີສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ແລະໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຢູໂ່ ຮງຮຽນ, ສານ ຫຼືຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ອາດຈະກໍານົດໃຫ້ເຂດການສຶກສາຈ່າຍແທນຄືນໃຫ້ແກ່ທ່າ ນ
ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຖ້າ:
 Tສານ ຫຼືຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ພົບວ່າອົງການສຶກສາບໍໄ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ FAPE ມີພ້ອ ມໄວ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງ
ທ່ານຢ່າງທັນເວລາ ກ່ອນການຈົດທະບຽນລູກຂອງທ່າ ນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ; ແລະ
 ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມ.
ໝາຍເຫດ: ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຫຼື ສານອາດຈະຕັດສິນວ່າການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນແມ່ນເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າມັນບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການສຶກສາທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ,
ອົງການ AEA, ແລະ ເຂດການສຶກສາ.

ການຫຼຸດ ຫຼືການປະ
ຕິເສດການຈ່າຍ
ແທນຄື ນ

ການຈ່າຍແທນຄືນອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ ຖ້າ:
 ຢູໃ່ ນກອງປະຊຸມ IEP ລ້າສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວ ມ ກ່ອນທີຈ
່ ະມີການຍົກຍ້າຍ ທ່າ ນບໍໄ່ ດ້ແຈ້ງໃຫ້ທມ
ີ IEP ຊາບວ່າທ່າ ນ
ປະຕິເສດການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ສະເໜີມາເພື່ອສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານ, ລວມທັງການກ່າ ວຢືນຢັນ:
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o ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີສ
່ ະເໜີມາ ແລະ
o ເຈດຈໍານົງຂອງທ່ານໃນການບັນຈຸລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໂດຍໃຫ້ລັດຖະບານເປັນຜູຈ
້ ່າຍຄ່າຮຽນໃຫ້.
 ທ່ານບໍໄ່ ດ້ສົ່ງໜັງສືແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ 10 ລັດຖະບານ (ນັບລວມທັງວັນພັກທີເ່ ກີດຂຶ້ນໃນວັນລັດຖະການ)
ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງ;
 ກ່ອນທີ່ຈະມີການໂຍກຍ້າຍ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານປະເມີນຜົນ ແລະ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຍິນ
ຍອມໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ປະເມີນຜົນ; ຫຼື
 ຖ້າສານຕັດສິນວ່າການດໍາເນີນການຂອງທ່ານແມ່ນບໍສ
່ ົມເຫດສົມຜົນ.

ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນຕໍກ
່ ັບການ
ຫຼຸດ ຫຼືການປະຕິເສດ

ອີງໃສ່ກົດໝາຍ IDEA, ເງິນຈ່າຍແທນຄືນຕ້ອງບໍຖ
່ ືກຫຼຸດຈໍານວນລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ ຖ້າ:
 ເຂດການສຶກສາໄດ້ສະກັດກັ້ນທ່າ ນຈາກການສະໜອງໜັງສືແຈ້ງການທີ່ກໍານົດໃຫ້ສົ່ງ.
 ທ່ານບໍໄ່ ດ້ຮັບໜັງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂໍກ
້ ໍານົດເຫຼົ່ານີ.້
 ການປະຕິບັດຕາມຂໍກ
້ ໍານົດນີ້ອາດເປັນໄປໄດ້ທຈ
ີ່ ະເຮັດເກີດອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍຕໍກ
່ ັບເດັກ.
ມູນຄ່າເງິນຈ່າຍແທນຄືນອາດຈະ, ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສານ ຫຼືຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ, ບໍຖ
່ ືກຫຼຸດລົງ ຫຼືຖືກປະຕິເສດຍ້ອນການ
ບໍສ
່ າມາດສະໜອງໜັງສືແຈ້ງການທີກ
່ ໍານົດໄວ້ ຖ້າ:
 ທ່ານເປັນຄົນບໍຮ
່ ູ້ໜັງສື ແລະບໍສ
່ າມາດຂຽນໜັງ ສືເປັນພາສາອັງ ກິດໄດ້; ຫຼື

 ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດນີ້ອາດເປັນໄປໄດ້ທຈີ່ ະກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈຕໍ່ກັບເດັກ.

ໝາຍເຫດ:
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ພາກຕິດຄັດ A:

ຄໍານິຍາມ

ເປັນຫຍັງຄໍາສັບສະ
ເພາະທີໃ່ ຊ້ໃນເນື້ອ
ໃນທາງກົ ດໝາຍຈິ່ງ
ສໍາຄັນໃນການເຂົ້ າ
ໃຈ?

ເພາະວ່າພາສາທີໃ່ ຊ້ໃນກົດໝາຍແມ່ນສໍາ ນວນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ສຸດ, ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຄໍານິຍາມຄວາມໝາຍຂອງບາງ
ສໍານວນ ດັ່ງກ່າວເພື່ອຊ່ວ ຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ. ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມຮັບຮູເ້ ຂົ້າ
ໃຈສິ່ງທີທ
່ ່ານກໍາລັງອ່າ ນ – ຕົວຢ່າງວ່າຄໍາສັບ ‘ຕ້ອ ງ’ ແລະ ‘ຈະຕ້ອງ’ ໃນກົດໝາຍແມ່ນມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງຈາກຄໍາສັບ
‘ອາດຈະ’, ເປັນຕົ້ນ. ຕ້ອງ ແລະ ຈະຕ້ອງ ແມ່ນສໍາ ນວນທີ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍວ່າ ‘ຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ’ ແລະ ‘ອາດຈະ’ ໝາຍເຖິງ
ວ່າອາດຈະເລືອກເຮັດ ຫຼື ບໍເ່ ຮັດກໍໄ່ ດ້. ບໍແ
່ ມ່ນທຸກໆຄໍາສັບທີກ
່ ໍານົດນິຍາມໃນກົດໝາຍປະກອບມີໃນທີ່ນ.ີ້ ຈົ່ງພົວ ພັນນໍາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ເຂດການສຶກສາ, ທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ AEA, ພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງອື່ນໆ, ພະນັກງານໂຄງການເຊື່ອ ມໂຍງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ-ຄູ
ອາຈານ (PEC), ພະນັກງານ ໃນອົງ ການ AEA ເຂດທ້ອງຖິ່ນທ່ານ, ແລະພະນັກງານ ສູນ ASK Resource Center (PTI)
ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງບາງຄໍາສັບອື່ນ.

ວັ ນ; ວັ ນລັດຖະ
ການ; ວັນເຂົ້ າຮຽນ

ວັນ ໝາຍເຖິງມື້ຕາມວັນປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການບອກແຈ້ງວ່າເປັນວັນລັດຖະການ ຫຼື ວັນເຂົ້າຮຽນ. ວັນລັດຖະການ
ໝາຍເຖິງວັນເຮັດວຽກປົກກະຕິແຕ່ວ ັນຈັນຫາວັນສຸກ, ຍົກເວັ້ນວັນພັກຕາມກໍານົດຂອງລັດ ຖະບານກາງ ແລະຂອງລັດ (ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ວ ັນພັກໄດ້ລວມມີໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນການກໍານົດວັນລັດຖະ ການໃດໜຶ່ງ). ວັນເຂົ້າຮຽນ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍທຸກໆທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ລວມທັງເດັກທີ່ພິການ ແລະບໍ່ພິການ.

ການສຶກສາພາກລັດ
ທີເ່ ໝາະສົ ມໂດຍບໍ່
ເສຍຄ່າ ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້
FAPE

ການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່
1. ສະໜອງໃຫ້ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍຈາກລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລ ແລະການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ໂດຍ
ບໍເ່ ສຍຄ່າຮຽນ;
2. ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານກໍານົດຂອງລັດ, ລວມທັງຂໍກ
້ ໍານົດຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004;
3. ປະກອບມີການສຶກສາທີເ່ ໝາະສົມໃນລະດັບອະນຸບານ (ປໍກຽມ), ປະຖົມສຶກສາ, ຫຼື ໂຮງຮຽນສຶກສາ, ແລະ
4. ສະໜອງໃຫ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP).

ເດັກຂາດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ

ຄືກັນກັບຄວາມໝາຍທີໃ່ ຫ້ໄວ້ໃນໝວດທີ 725 (42 U.S.C. 11434a) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໃສ
McKinney-Vento, ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງດັດແກ້, ຫົວຂໍ້ 42 U.S.C. 11431 ແລະອື່ນໆ.
ຄໍາສັບ “ເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ” -(A) ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທຂ
ີ່ າດບ່ອ ນຢູອ
່ າໄສຄົງທີ,່ ປະຈໍາ, ແລະບ່ອ ນຫຼັບ ນອນຍາມກາງຄືນທີ່ພຽງພໍ; ແລະ
(B) ລວມມີ-(i) ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູທ
້ ີ່ຢຮ
ູ່ ່ວມກັນໃນສະຖານທີ່ຢອ
ູ່ າໄສຂອງຜູອ
້ ື່ນ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍບ່ອ ນຢູອ
່ າໃສ, ຄວາມ
ລໍາບາກທາງເສດຖະກິດ, ຫຼເື ຫດຜົນລັກສະນະດຽວກັນໃດໜຶ່ງ; ເປັນຜູອ
້ າໃສຢູ່ໃນເຮືອນພັກໂມເທວ, ໂຮງແຮມ, ບ່ອນຈອດລົດ
ບັນທຸກ, ຫຼື ພື້ນທີແ
່ ຄັມໃດໜຶງ
່ ເນື່ອງຈາກຂາດທີພ
່ ັກອາໃສອື່ນທີພ
່ ຽງພໍ; ອາໃສຢູໃ່ ນສູນລີໄ້ ພສຸກເສີນ ຫຼື ສູນພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ;
ຖືກປະຖິ້ມໄວ້ໃນໂຮງໝໍ; ຫຼື ກໍາ ລັງລໍຖ້າການຈັດຫາການດູແລອຸປະຖໍາ;
(ii) ເດັກນ້ອ ຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູທ
້ ີ່ບ່ອ ນຫຼັບ ນອນຕົ້ນຕໍໃນຍາມກາງຄືນທີແ
່ ມ່ນສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະ ຫຼືເອກະຊົນ ທີຖ
່ ືກອອກ
ແບບເພື່ອ ຫຼື ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສະຖານທີຫ
່ ຼັບນອນປົກກະຕິສໍາລັບມະນຸດ
(iii) ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູ້ທອ
ີ່ າໃສຢ່ໃູ ນລົດ, ສວນ, ສະຖານທີສ
່ າທາລະນະ, ອາຄານຮ້າງ, ບ່ອ ນອາໄສທີຕ
່ ໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານ, ສະຖານີລົດເມ ຫຼື ລົດໄຟ, ຫຼື ສະຖານທີຕ
່ ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ; ແລະ
(iv) ເດັກນ້ອຍຍ້າ ຍຖິ່ນຜູທ
້ ມ
ີ່ ີຄຸນສົມບັດເປັນຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ ເພາະວ່າເດັກດັ່ງ ກ່າວດໍາລົງຊີວິດຢູໃ່ ນສະພາບເງື່ອນໄຂທີໄ່ ດ້
ອະທິບາຍຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ (i) ຫາຫົວຂໍ້ (iii).

ໂປຣແກຣມການສຶກ
ສາສະເພາະບຸຄົ ນ
ຫຼື ຂຽນຫຍໍ້ IEP

ບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງບໍລິການການສຶກສາພິເສດຂອງບຸກຄົນທີມ
່ ີສິດໄດ້ຮັບທີຖ
່ ືກພັດທະນາຂຶ້ນ, ທົບທວນຄືນ,
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຮ່ວມກັບທີມງານ IEP. ເອກະສານ IEP ບັນທຶກການຕັດສິນທີ່ບ ັນລຸໄດ້ໃນກອງປະຊຸມ IEP ແລະ ກໍານົດ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີຈ
່ ໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຜທ
ູ້ ີ່ມສ
ີ ິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່
ຕ້ອງການທີເ່ ໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນແບບພິເສດຂອງບຸກຄົນນັ້ນ.
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ທີມໂປຣແກຣມການ
ສຶ ກສາສະເພາະ
ບຸ ກຄົນຫຼື ທີມ IEP

ກຸ່ມຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ, ທົບທວນຄືນ, ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ສໍາລັບເດັກທີ່
ພິການ.

ພາສາກໍາເນີດ

ເມື່ອນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບບຸກຄົນຜູທ
້ ີ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ດ້າ ນພາສາອັງກິດຈໍາ ກັດ, ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕໍໄ່ ປນີ:້
ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ, ຫຼ,ື ໃນກໍລະນີເດັກນ້ອຍ, ພາສາທີນ
່ ໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍພໍແ
່ ມ່ຂອງເດັກ
ໃນທຸກໆການຕິດຕໍໂ່ ດຍກົງກັບເດັກ (ລວມທັງການປະເມີນຜົນເດັກ), ພາສາທີນ
່ ໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍເດັກດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຢູ່
ເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີຮ
່ ໍ່າ ຮຽນ.
ສໍາລັບບຸກຄົນທີຫ
່ ູໜວກ ຫຼືຕາບອດ, ຫຼື ສໍາລັບບຸກຄົນທີບ
່ ມ
ໍ່ ີພາສາຂຽນ, ຮູບແບບການສື່ສານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍ
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ (ເຊັ່ນວ່າພາສາໃບ້, ພາສາບຣາເລ Braille, ຫຼືການສືສ
່ ານເປັນຄໍາເວົ້າ).

ພໍແ
່ ມ່

ໝາຍເຖິງ:
 ແມ່ແທ້ໆ ຫຼືພແ
ໍ່ ມ່ລ້ຽງຂອງເດັກ;
 ພໍແ
່ ມ່ບຸນທໍາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ, ຂໍລ
້ ະບຽບຂອງລັດ ຫຼື ພັນທະຕາມສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼືທ້ອງຖິ່ນໃດໜຶ່ງ
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ບຸນທໍາທໍາໜ້າທີເ່ ປັນພໍ່ແມ່;
 ຜູປ
້ ົກຄອງ (ແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນລັດ ຖ້າເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນຜູຢ
້ ູ່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງລັດ);
 ບຸກຄົນທີທ
່ ໍາໜ້າທີໃ່ ນຖານະເປັນພໍແ
່ ມ່ແທ້ໆ ຫຼືພແມ່
ໍ່ ລ້ຽງ (ລວມທັງພໍ່ປແ
ູ່ ມ່ຍ່າ, ພໍປ
່ ແ
ູ່ ມ່ຍ່າລ້ຽງ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ) ທີ່
ເດັກອາໃສຢູ່ນໍາ, ຫຼື ບຸກຄົນຜູທ
້ ມ
ີ່ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍສໍາລັບສະຫວັດການແລະຄວາມສຸກທຸກຂອງເດັກ; ຫຼື
 ພໍແ
່ ມ່ຕົວແທນ ຜູທ
້ ີ່ໄດຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ.

ຂໍມ
້ ູນລະບຸຕ ົ ນຕົວ
ສ່ວນບຸ ກຄົນ

ຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບມີ:
 ຊືຂ
່ ອງເດັກ, ພໍແ
່ ມ່, ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໆໃນຄອບຄົວຂອງເດັກ;
 ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງເດັກ;
 ລະຫັດລະບຸຕົນຕົວສ່ວ ນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນວ່າລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງເດັກ ຫຼື ລະຫັດປະຈໍາຕົວນັກຮຽນ; ຫຼື
 ລາຍການລັກສະນະພິເສດສ່ວ ນຕົວ ຫຼື ຂໍມ
້ ູນອື່ນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໃນການລະບຸຕົນຕົວຂອງເດັກຢ່າງແນ່ນອນ.

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ
ເປັນລາຍລັ ກ
ອັ ກສອນ

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນແມ່ນແຈ້ງການຫາພໍ່ແມ່ເດັກກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີຖ
່ ືກສະເໜີເຮັດ ຫຼຖ
ື ືກປະຕິ
ເສດ ໃນນາມເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນ IEP ໃນການສຶກສາພິເສດ.
ພໍແ
່ ມ່ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າກ່ອນເວລາທີ່ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການສຶກສາປະຈໍາ
ເຂດ (AEA) ສະເໜີ ຫຼືປະຕິເສດທີຈ
່ ະດໍາເນີນ ຫຼືປ ່ຽນແປງການລະບຸຕົວ, ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກ
ເຂົາເຈົ້າ ຫຼືການຈັດຫາການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
ແຈ້ງການນີຕ
້ ້ອງຖືກສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີສ
່ ະເໜີເຮັດ.
ການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດຕ້ອງແມ່ນປະເດັນບັນຫາທີທ
່ ີມງານ IEP ມີສິດອໍານາດເຮັດການຕັດສິນໃຈ.
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ພາກຕິດຄັດ B: ຄໍານິຍາມ- ສະພາບການພິເສດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວິໄນ
ສານຕ້ ອງຫ້ າມ

ຢາ ຫຼືສານເສບຕິດອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ I, II, III, IV, ຫຼື V ໃນໝວດທີ 202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງ
ຫ້າມ (21 U.S.C. § 812(c))
ສໍາລັບລາຍຊືສ
່ ານດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ເບິ່ງທີ່
http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html

ຢາຜິດກົ ດ ໝາຍ

ສານຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ; ແຕ່ບລ
ໍ່ ວມເອົາສານຕ້ອງຫ້າມທີມ
່ ີໄວ້ຄອບຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູ
ແລຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີມ
່ ີໃບອະນຸຍາດ ຫຼທ
ື ມ
ີ່ ີໄວ້ຄອບຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ສິດອໍານາດອື່ນ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວ ຍສານຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັນຍັດອື່ນໆຂອງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ.

ການບາດເຈັບທາງ
ຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງ

ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງ ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນຄໍາສັບ "ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ" ໃນວັກ
ທີ (3) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (h) ໃນໝວດທີ 1365 ຂອງຫົວບົດທີ 18, ປະມວນກົດໝາຍແຫ່ງສະຫະລັດ.
ສໍານວນຄໍາສັບ “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງ" ໝາຍເຖິງການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງພົວ ພັນເຖິງ—
ຄວາມສ່ຽງໃຫຍ່ຫຼວງທີອ
່ າດກໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວ ິດ;
ຄວາມເຈັບປວດດ້ານຮ່າງກາຍທີຮ
່ ຸນແຮງທີສ
່ ຸດ;
ການເສຍໂສມພາຍນອກທີ່ແກ່ຍາວ ແລະເຫັນໄດ້ຈ ະແຈ້ງ; ຫຼື
ການສູນເສຍແກ່ຍາວ ຫຼື ການພິການຂອງການທໍາງານຂອງຮ່າງກາຍ, ອະໄວຍະວະ, ຫຼື ຄວາມສາມາດທາງດ້າ ນຈິດໃຈ.
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00001365----000-.html

ອາວຸດ

ອາວຸດ ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນສັບ "ອາວຸດອັນຕະລາຍ" ທີກໍານົດໄວ້ ໃນວັກທີ (2) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (g) ໃນໝວດທີ 930
ຂອງຫົວບົດທີ 18, ປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ.
ຄໍາສັບ “ອາວຸດອັນຕະລາຍ” ໝາຍເຖິງອາວຸດ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ວັດສະດຸ, ຫຼື ສານໃດໜຶ່ງ, ມີຊີວ ິດ ຫຼືບມີ
ໍ່ ຊີວ ິດ, ທີຖ
່ ືກນໍາ
ໃຊ້ສໍາ ລັບ, ຫຼື ພ້ອມໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງກໍໃ່ ຫ້ເກີດຄວາມຕາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີຮ
່ ນ
ຸ ແຮງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທສ
ີ່ ໍານວນສັບ
ດັ່ງກ່າວບໍລ
່ ວມເອົາມີດນ້ອຍ ທີມ
່ ຄ
ີ ົມມີດຍາວບໍເ່ ກີນ 2 1/2 ນີ້ວ.
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930----000-.html
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ພາກຕິດຄັດ C:

ຊື່ຫຍໍ້

AEA

ອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ

ALJ

ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ

BIP

ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປະພຶດ

BP

ແຜນການປະພຶດ

CIL

ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວ ິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ

DE

ພະແນກສຶກ ສາ

IDEA

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ

IEE

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ

IEP

ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ

FAPE

ການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ

FERPA

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ

LEA

ອົງການສຶກສາປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ

MD

ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ

SEA

ອົງການສຶກສາປະຈໍາລັດ
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ພາກຕິດຄັດ D: ແບບຟອມຕົວຢ່າງ
ໃນສາມໜ້າຕໍໄ່ ປແມ່ນບັນດາແບບຟອມຕົວຢ່າງສໍາລັບສາມທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງທີໄ່ ດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນປືມ
້ ຄູມ
່ ື້
ນີ້. ມີແບບຟອມຕົວຢ່າງເພື່ອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ, ເພື່ອຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເພື່ອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ
due process.
ທ່າ ນບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັນດາແບບຟອມດັ່ງກ່າວຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໜຶ່ງໃນທາງເລືອ ກເຫຼົ່ານີ.້ ຖ້າທ່າ ນບໍຕ
່ ້ອງການໃຊ້ແບບ
ຟອມ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກຂໍມ
້ ູນທີຕ
່ ້ອງການແມ່ນມີໃນເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ທ່າ ນສົ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນ
ຂອງລູກທ່າ ນ, ອົງການ AEA ຂອງລູກທ່າ ນ, ແລະພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.
ຖ້າທ່າ ນມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບແບບຟອມຕ່າງໆເຫຼົ່າ ນີ້, ກະລຸນາ ຕິດຕໍຫ
່ າໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ອົງການ AEA ຂອງລູກ
ທ່າ ນ, ຫຼື ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ່ວຍງານທີມ
່ ີຊໃື່ ນໜ້າ 1 ຫາ ໜ້າ 3.

39

ແບບຟອມຕົ ວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົ ດໝາຍ IDEA
ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັນ
້ ລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA. ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢ
້ ໜ
ູ່ ້າ 14 ຫາ 16
ຂອງປື້ມຄູມ
່ ືວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາ ລັບພໍ່ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ (ສິດທິຂອງ່ພແ
ໍ່ ມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ). ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ
ປະກອບແບບຟອມນີແ
້ ລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາ ຫາ
(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 503190146.
ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນີໃ້ ຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ.
ວັນທີ:
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ າລັ ງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA. ຂ້ າພະເຈົ້ າຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານສືບສວນໂດຍພະ
ແນກສຶກສາລັ ດໄອໂອວາ. ຂ້ າ ພະເຈົ້ າກ່າວຫາວ່າບັ ນດາໜ່ ວ ຍງານລັດຖະບານໄດ້ລະເມີດຂໍກ
້ ໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ
ແລະ ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບ ັດຂອງລັດ ແລະຂໍບ
້ ັ ງຄັ ບຂອງລັດຖະບານກາງ.
ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:

ລາຍເຊັນ:
ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ການຮ້ອງຮຽນນີແ
້ ມ່ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ?
່ ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ ນ ຖ້າ “ແມ່ນ”, ກະລຸນາ ປະກອບຂໍມ
້ ູນ:
ຊືຂ
່ ອງເດັກ:
ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:
ເດັກໃຊ້ຊອ
ື່ ື່ນອີກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ
ຖ້າ ແມ່ນ, ຊືຫ
່ ຍັງ?
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງເດັກ:
ເມືອງ:
ລັດ:
ລະຫັດໄປສະນີ:
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ
້ າດບ່ອນຢູອ
່ າໄສ”ແມ່ນບໍ?
່
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ ດັກອາໄສຢູ:່
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ຊືອ
່ າຄານໂຮງຮຽນທີເ່ ດັກເຂົ້າ ຮຽນ:

ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ສະໜອງຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບເດັກ.

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມ 1-3 ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບ ຖ້າການຮ້ອງຮຽນແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຖ້າບໍແ
່ ມ່ນ, ຄໍາຖາມ 1-3 ແມ່ນແນະນໍາເທົ່ານັ້ນ.
1.

ລັກສະນະຂອງບັນຫາ:

2.

ຂໍເ້ ທັດຈິງຂອງກໍລະນີທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:

3.

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີທ
່ ່ານສະເໜີມາ:

4.

ການລະເມີດທີກ
່ ່າວຫາມານີໄ້ ດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ
່ າຍໜຶ່ງປີກ່ອນວັນທີທທ
ີ່ າງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນນີແ
້ ມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ແບບຟອມນີຖ
້ ືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ
້ ື່ນທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ເດັກເຊັ່ນວ່າອົງ ການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງ
ທ່ານ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍຂ
່ ອງທ່ານ, ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕໍກ
່ ັບພໍແ
່ ມ່ເດັກ, ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຂ້າງເທິງ:
_____________________________________________________________________________________________
ມີຄົນອືນ
່ ທີ່ບມ
ໍ່ ຊ
ີ ໃື່ ນແບບຟອມນີຜ
້ ທ
ູ້ ແ
ີ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ ຫຼືຜປ
ູ້ ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງບຸກຄົນນັ້ນ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍ່,
ແລະ ຄວາມສໍາ ພັນຕໍກ
່ ັບເດັກ:
_____________________________________________________________________________________________
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ແບບຟອມຕົ ວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັ ກ Due Process (ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process)
ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.
ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢ
້ ໜ
ູ່ ້າ 14 ຫາ 16 ຫາໜ້າ 24 ຂອງປືມ
້ ຄູມ
່ ວ
ື ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ
(ສິດທິຂອງ່ພແ
ໍ່ ມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ). ຫຼັງຈາກທີທ
່ ່ານປະກອບແບບຟອມນີແ
້ ລ້ວ , ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ
(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 503190146.
ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນີໃ້ ຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ.

ວັນທີ:
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ າລັ ງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້ າ. ຂ້ າພະເຈົ້ າຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕໍ່ໜ້ າຜູພ
້ ິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງທີແ
່ ຕ່ ງຕັ້ງໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.
ຊືຂ
່ ອງເດັກ:
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊອ
ື່ ື່ນອີກແມ່ນບໍ?
່
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງເດັກ:
ເມືອງ:
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ”ແມ່ນບໍ?
່

ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:
ຖ້າແມ່ນ, ຊືຫ
່ ຍັງ?

ລັດ:
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ເຂດການສຶກສາທີເ່ ດັກອາໄສຢູ:່
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ຊືຂ
່ ອງອາຄານໂຮງຮຽນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ຊືຂ
່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ຊືຂ
່ ອງພໍ່ແມ່ອ ື່ນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:

ລະຫັດໄປສະນີ:
ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຕິດຕໍສ
່ ໍາ ລັບເດັກ.

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

1.

ລັກສະນຂອງບັນຫາ:

2.

ຂໍເ້ ທັດຈິງກ່ຽວກັບກໍລະນີທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:

3.

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີທ
່ ່ານສະເໜີມາ:

ແບບຟອມນີຖ
້ ືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ
້ ື່ນທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ເດັກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງທ່າ ນ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍຂ
່ ອງທ່າ ນ ແລະ
ຄວາມສໍາພັນຕໍກ
່ ັບພໍແ
່ ມ່ເດັກ:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ມີຄົນອື່ນທີ່ບມ
ໍ່ ຊ
ີ ໃື່ ນແບບຟອມນີຜ
້ ທ
ູ້ ແ
ີ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ ຫຼືຜປ
ູ້ ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງບຸກຄົນນັ້ນ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍ່,
ແລະ ຄວາມສໍາ ພັນຕໍກ
່ ັບເດັກ:
_____________________________________________________________________________________________
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ແບບຟອມຕົ ວຢ່າງ: ການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸ ມໄກ່ເກ່ຍ
ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ. ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢ
້ ໜ
ູ່ ້າ 20 ຫາ 21 ຂອງປືມ
້ ຄູມ
່ ວ
ື ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ (ສິດທິຂອງ່ພແ
ໍ່ ມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ). ຫຼັງຈາກທີທ
່ ່າ ນປະກອບແບບຟອມນີແ
້ ລ້ວ,
ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາ ຫາ
(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 503190146.
ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນີໃ້ ຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ.

ວັນທີ:

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ ອງການຮ້ ອງຂໍໃຫ້ມ ີກອງປະຊຸ ມໄກ່ເກ່ຍບັນຫາການສຶກສາພິເສດກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້ າ.

ຊືຂ
່ ອງເດັກ:
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊອ
ື່ ື່ນອີກແມ່ນບໍ?
່
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງເດັກ:
ເມືອງ:
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ”ແມ່ນບໍ?
່

ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:
ຖ້າແມ່ນ, ຊືຫ
່ ຍັງ?

ລັດ:
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ

ເຂດການສຶກສາທີເ່ ດັກອາໄສຢູ:່
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ຊືຂ
່ ອງອາຄານໂຮງຮຽນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ຊືຂ
່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ຊືຂ
່ ອງພໍ່ແມ່ອ ື່ນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:

ລະຫັດໄປສະນີ:
ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນຕິດຕໍສ
່ ໍາ ລັບເດັກ.

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

1.

ລັກສະນຂອງບັນຫາ:

2.

ຂໍເ້ ທັດຈິງກ່ຽວກັບກໍລະນີທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:

3.

ການແກ້ໄຂບັນຫາທີທ
່ ່ານສະເໜີມາ:

ແບບຟອມນີຖ
້ ືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ
້ ື່ນທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ເດັກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງທ່າ ນ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍຂ
່ ອງທ່າ ນ ແລະ
ຄວາມສໍາພັນຕໍກ
່ ັບພໍແ
່ ມ່ເດັກ:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ມີຄົນອື່ນທີ່ບມ
ໍ່ ຊ
ີ ໃື່ ນແບບຟອມນີຜ
້ ທ
ູ້ ແ
ີ່ ມ່ນພໍແ
່ ມ່ ຫຼືຜປ
ູ້ ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?
່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊືຂ
່ ອງບຸກຄົນນັ້ນ, ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍ່,
ແລະ ຄວາມສໍາ ພັນຕໍກ
່ ັບເດັກ:
_____________________________________________________________________________________________
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ພາກຕິດຄັດ E: ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພ
ໝາຍເຫດ: ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງລັດຖະບານກາງປ່ຽນແປງຂໍກ
້ ໍານົດດ້ານແຈ້ງການ ແລະການຍິນຍອມເຫັນດີ ກ່ອນທີ່
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານຈະເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ Medicaid ຫຼເື ງິນປະກັນລັດຖະບານອື່ນທີ່ຄຸ້ມຄອງເດັກໃດໜຶ່ງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍແ
່ ມ່ນທຸກຄອບຄົວມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid, ແຕ່ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາກໍາລັງລວມເອົາແຈ້ງການ
ທີຈ
່ ໍາເປັນນີເ້ ຂົ້າໃນ ປືມ
້ ຄູມ
່ ືວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພໍ່ແມ່ທຸກຄົນໄດ້
ຮັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້ເພື່ອໃຫ້ທ່າ ນໄດ້ຮັບຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະການປົກປ້ອງຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ (IDEA), ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂມ
ໍ້ ູນຄົບຖ້ວນວ່າທ່ານຄວນໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່ານນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປ
ື ະກັນໄພຂອງທ່າ ນ ຫຼືຂອງລູກ
ທ່ານເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີທ
່ າງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຖືກກໍາ ນົດໃຫ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່າ ນໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍຕໍກ
່ ັບທ່າ ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ກົດໝາຍ IDEA ກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະການ
ປົກປ້ອງຂອງທ່າ ນໃນເວລາທີເ່ ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປ
ື ະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກຂອງທ່ານ
ເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການອື່ນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍກ
້ ໍານົ ດກ່ຽວກັບການແຈ້ງບອກ
ຂໍຕ
້ ໄໍ່ ປນີອ
້ ະທິບາຍວ່າເວລາໃດທີທ
່ ່າ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນີ້ ແລະຂໍ້ມູນໃດແດ່ຕ້ອງມີໃນການແຈ້ງບອກ.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນີ:້

ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຈະນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ
ແລະ ກ່ອນທີມ
່ ັນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນເພືອ
່ ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ (ຂໍກ
້ ໍານົດກ່ຽວກັບ
ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ); ແລະ

ທຸກໆປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ການແຈ້ງບອກນີຕ
້ ້ອງ:
 ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
 ເປັນພາສາທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ຕໍ່ກັບສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ; ແລະ
 ເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼໃື ນຮູບແບບການສື່ສານທີທ
່ ່ານໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນຈະແຈ້ງວ່າບໍສ
່ າມາດເຮັດໄດ້.
ການແຈ້ງບອກນີຈ
້ ະອະທິບາຍ

ການຍິນຍອມເຫັນດີທເີ່ ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກທ່າ ນກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນ
ໄພຂອງທ່າ ນ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ;


ຂໍກ
້ ໍາ ນົດ “ບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍ” ຂອງກົດໝາຍ IDEA ທີໃ່ ຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານ ຖ້າມັນຈະໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ
ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລຸູກທ່ານ;



ສິດທິຂອງທ່າ ນໃນການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານຕໍກ
່ ັບໜ່ວຍງານຂອງໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ໄດ້ທຸກເວລາ; ແລະ



ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຕໍເ່ ນື່ອງຂອງເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານໃນການຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່າ ນຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີກ
່ ໍາ ນົດໄວ້ ໂດຍບໍມ
່ ີຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຕໍກ
່ ັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ
ທ່ານ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ.

ຂໍກ
້ ໍານົ ດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັ ນດີ
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່າ ນບໍທ
່ ັນໄດ້ເຂົ້າ ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປ
ື ະກັນໄພຂອງທ່ານໃນອະດີດຜ່ານມາເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ
ຕ່າງໆທີຖ
່ ືກກໍານົດໃຫ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຕໍກ
່ ັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ, ທຸກຂໍກ
້ ໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຂອງພໍແ
່ ມ່ທອ
ີ່ ະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້.
ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປ ະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດເພື່ອຈ່າຍ
ຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ IDEA, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລົງລາຍເຊັນແລະລົງວັນທີຂອງ
ທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານຈະສະໜອງໃຫ້ທ່າ ນແບບຟອມການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ທ່າ ນເຊັນຊື່ ແລະລົງວັນ
ທີ. ຈົ່ງຮັບຊາບວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານພຽງແຕ່ຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ.
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ຂໍກ
້ ໍາ ນົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີມສ
ີ ອງສ່ວ ນ.
1.

ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່າ ນຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານລັດທີ່ຮັບ ຜິດຊອບການບໍລິຫານໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພຂອງລັດຖະບານໃນລັດຂອງທ່າ ນ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ—ກົດໝາຍວ່າດ້ວ ຍສິດທິດານການສຶ
້
ກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ແລະ ຂໍ້ກໍານົດວ່າ
ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບ ຂອງຂໍ້ມູນໃນກົດໝາຍin IDEA—ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບ ການຍິນຍອມເຫັນດີ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທ່ານກ່ອ ນທີ່ຈ ະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ(ເຊັ່ນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ, ເລກປະຈໍາຕົວ ນັກຮຽນ,
IEP, ຫຼື ຜົນການປະເມີນຜົນຂອງລູກທ່າ ນ) ຈາກບັນທຶກການສຶກສາຂອງລູກທ່ານໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ບ ໍ່ແມ່ນເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ
AEA ຂອງທ່ານ, ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງຈໍານວນ. ໃນສະພາບການນີ້, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່າ ນຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອຈຸດປະສົງ ຂອງການຮຽກເກັບ ເງິນຫາພະແນກບໍລິກນມະນຸ
າ
ດ, ໜ່ວຍງານ
ຂັ້ນລັດທີ່ບ ໍລິຫານໂຄງການຊ່ວ ຍເຫຼືອ ຫຼືປ ະກັນໄພຂອງລັດຖະບານ. ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ້ອງລະບຸແຈ້ງຂໍ້ມູນລະບຸ
ຕົນຕົວສ່ວ ນບຸກຄົນທີ່
ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ: ບັນທຶກ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່າ ນ), ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ ເພື່ອ ຮຽກເກັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງ), ແລະໜ່ວຍງານທີ່ເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່າ ນອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດ່ັງກ່າວນໍາ(ຕົວ ຢ່າງ: Medicaid ຫຼືໜ່ວຍງານອື່ນໃນລັດຂອງທ່າ ນທີ່ຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການຊ່ວ ຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປ ະກັນໄພ).
ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ການຍິນຍອມ ແລະຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວ ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່າ ນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບ ພະແນກບໍລິການມະ
ນຸດ, ທ່ານອາດຈະ
ຮ້ອງຂໍເອົາ ແລະໄດ້ຮັບຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການAEA ສໍາ ເນົາຂອງບັນທຶກທີ່ມັນ ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານນັ້ນ.

2.

ຄໍາຖະແຫຼງເພື່ອ ເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປ
ື ະກັນໄພ
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ້ອງລວມມີຄໍາຖະແຫຼງ ທີລ
່ ະບຸວ ່າທ່າ ນເຂົ້າໃຈ ແລະຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່ານ
ອາດຈະນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການພາຍໃຕ້ຂໍ້ 34 CFR ພາກ 300, ເຊິ່ງແມ່ນການສຶກສາພິ
ເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍIDEA.

ທັງສອງສ່ວນຂອງຂໍກ
້ ໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີນີ້ນໍາໃຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ທີຮ
່ ັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫ້ບ ໍລິການລູກຂອງທ່າ ນ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍ້າຍໄປໂຮງຮຽນແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດການສຶກສາດຽວກັນ, ທ່າ ນຈະບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນ
ຍອມເຫັນດີໃໝ່ອີກ ເພາະວ່າເຂດການສຶກສາດຽວກັນຍັງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫ້ບ ໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ແຕ່ຖ້າທ່ານ
ລົງ ທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນໃໝ່ຢໃູ່ ນເຂດການສຶກສາໃໝ່, ເຂດການສຶກສາໃໝ່ທຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່າ ນພາຍໃຕ້ກົດ
ໝາຍ IDEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່າ ນກ່ອ ນທີມ
່ ັນຈະສາມາດຮຽກເກັບ ເງິນຊ່ວ ຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່າ ນເປັນຄັ້ງ
ທໍາອິດ. ການຍິນຍອມເຫັນດີທທ
ີ່ ່ານຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ເຂດການສຶກສາໃໝ່ຂອງລູກທ່າ ນຕ້ອງລວມມີທັງສອງສ່ວນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ໄດ້
ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. ການວິເຄາະດຽວກັນຈະນໍາໃຊ້ຕກ
ໍ່ ັບບັນດາການບໍລິການທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການ AEA ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຍ້າຍໄປເຂດການ
ສຶກສາອື່ນທີ່ຢພ
ູ່ າຍໃນອົງ ການ AEA ດຽວກັນ, ທ່ານຈະບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ສໍາລັບການບໍລິການຂອງ AEA.

ການຍິນຍອມເຫັນດີເມື່ອກ່ອນ
ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນອະດີດຜ່ານມາສໍາລັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ
ຂອງລູກທ່ານ ເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃຕ້ IDEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່າ ນບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່າ ນ ຖ້າມີສອງເງື່ອນໄຂຕໍໄ່ ປນີ້:
1.

ບໍມ
່ ີການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງຕໍໄ່ ປນີ້: ປະເພດຂອງການບໍລິການທີຈ
່ ະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ (ຕົວ ຢ່າງ, ການບໍາບັດຮ່າງກາຍ ຫຼື
ການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ); ຈໍານວນການບໍລິການທີຈ
່ ະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ, ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຕໍອ
່ າທິດແກ່ຍາວສໍາລັບ
ປີຮຽນນັ້ນ); ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຂອງການບໍລິການ (ນັ້ນແມ່ນ ຈໍາ ນວນເງິນທີຄ
່ ິດໄລ່ເອົາຈາກໂຄງການຊ່ວ ຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປ ະກັນໄພ); ແລະ

2.

ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານມີການຍິນຍອມເຫັນດີທທ
ີ່ ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນເມື່ອກ່ອນຢູໃ່ ນແຟ້ມເອກະສານ. ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂກ
ໍ້ ໍານົດທີມ
່ ີຜົນນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບກ່ອນກົດໝາຍ IDEA, ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ
AEA ຂອງທ່ານຈະຮູວ
້ ່າຂໍກ
້ ໍາ ນົດໃດນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເມື່ອກ່ອນເຫຼົ່ານີ.້ ຕົວຢ່າງຂອງການຍິນຍອມໃນເມື່ອກ່ອ ນທີເ່ ຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະມີຢໃູ່ ນແຟ້ມເອກະສານແມ່ນແບບຟອມການຍິນຍອມຂອງພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ໜ່ວຍງານອື່ນໂດຍກົງ
ເຊັ່ນວ່າ ອົງການ Medicaid ຂອງລັດໄອໂອວາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອງົ ການ AEA ຂອງທ່ານບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່ານ, ແຕ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA
ຂອງທ່າ ນ ຍັງຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ທ່ານການແຈ້ງບອກນີ້ກ່ອ ນທີ່ມັນຈະສາມາດສືບຕໍຮ
່ ຽກເກັບເອົາເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງ
ລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກ
ິ ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່າ ນມີການຍິນຍອມຂອງທ່ານຢ່ແ
ູ ລ້ວຢູໃ່ ນແຟ້ມເອກະສານເພື່ອໃຊ້ເງິນຊ່ວ ຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພ
ຂອງທ່າ ນ ຫຼືຂອງລູກທ່າ ນເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ເຂດການສືກສາ ຫຼືອົງການ AEA
ຂອງທ່າ ນຕ້ອງຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ໃນເວລາທີມ
່ ີການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງຕໍໄ່ ປນີ:້ ປະເພດ (ຕົວຢ່າງ, ການບໍາບັດຮ່າງກາຍ ຫຼື
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ການບໍາບັດແກ້ໄຂການປາກເວົ້າ), ຈໍາ ນວນ (ຕົວຢ່າງ, ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຕໍອ
່ າທິດແກ່ຍາວສໍາລັບປີການຮຽນນັ້ນ), ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການ (ນັ້ນ
ແມ່ນ ຈໍາ ນວນເງິນທີຄ
່ ິດໄລ່ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ).
ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງໃນປະເພດການບໍລິການຈະມີຢວ
ູ່ ່າລູກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້ານອກຈາກກາຍະພາບບໍາບັດ ແລະ ສະ
ນັ້ນ ການບໍລິການທີຮ
່ ຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງໄປ. ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງໃນຈໍານວນການ
ບໍລິການຈະແມ່ນ ຖ້າໃນເມື່ອກ່ອນລູກຂອງທ່າ ນໄດ້ຮັບກາຍະພາບບໍາບັດ 3 ຊົ່ວໂມງຕໍອ
່ າທິດ ແລະດຽວນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍອ
່ າທິດ. ຕົວຢ່າງຂອງ
ການປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍຂອງການບໍລິການຂອງລູກທ່ານຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຈໍານວນເງິນທີຮ
່ ຽກເກັບນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພສໍາລັບຄ່າ
ບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼືຫຼຸດລົງ.
ຖ້າການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານີເ້ ກີດຂຶ້ນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເທື່ອໜຶ່ງຈາກທ່ານ, ທີ່ລະບຸແຈ້ງວ່າທ່າ ນ
ເຂົ້າໃຈ ແລະຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເຂົ້າໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍ
ຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ກ່ອ ນທີທ
່ ່ານຈະໃຫ້ການຍິນຍອມພຽງເທື່ອດຽວໃໝ່ແກ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງ ການ AEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕ້ອງສະໜອງການແຈ້ງບອກນີ້ໃຫ້ທ່ານ. ເມື່ອທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມພຽງເທື່ອດຽວແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍຈ
່ ໍາ
ເປັນຕ້ອງສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີເພີ່ມເຕີມອີກໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼອ
ື ົງການ AEA ຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ມັນເຂົ້າ ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນ
ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານ ຖ້າການບໍລິການຂອງລູກທ່າ ນປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່ານ
ຕ້ອງສືບຕໍສ
່ ະໜອງການແຈ້ງການນີ້ໃຫ້ທ່ານໃນທຸກໆປີ.

ບົດບັ ນ ຍັ ດວ່າດ້ວຍການບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍ
ການປົກປ້ອງວ່າ ດ້ວຍ “ການບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພ ແມ່ນມີດັ່ງນີ:້
1.

ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍຮ
່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລົງຊືເ່ ຂົ້າຮ່ວມ ຫຼືຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ
ຫຼືປະກັນໄພໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາ FAPE. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່
ເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງການສະໜອງໃຫ້ລູກຂອງທ່ານການ
ບໍລິການທີມ
່ ັນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍກ
່ ັບທ່າ ນ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ.

2.

ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍຮ
່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍໂດຍໃຊ້ເງິນຈາກຖົງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ການຈ່າ ຍຄ່າ
ຫັກລ່ວງໜ້າ ຫຼືການຮ່ວມຈ່າຍສໍາລັບການຍື່ນການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນສໍາລັບຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີເ່ ຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຖືກກໍານົດໃຫ້
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນໂດຍບໍຄ
່ ິດຄ່າໃຊ້ຈ ່າຍ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າໂປຣແກຣມ IEP ຂອງລູກທ່າ ນປະກອບມີການບໍາບັດເພື່ອແກ້ໄຂການປາກ
ເວົ້າ ແລະ ປະກັນໄພຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼືຫ່າຫັກລ່ວງໜ້າ $25 ສໍາ ລັບແຕ່ລະຄັ້ງ, ທ່ານສາມາດຖືກຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $25
ດັ່ງ ກ່າວ. ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຈະຕ້ອງເປັນຜູຈ
້ ່າຍຄ່າຮ່ວ ມຈ່າຍ ຫຼືຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອຮຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານສໍາລັບການບໍລິການສະເພາະນັ້ນ.

3.

ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍໃ່ ຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານ ຖ້າການໃຊ້ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພດັ່ງ ກ່າວຈະ:
a.

ຫຼຸດຄວາມຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດຊີວິດທີມ
່ ີໃຫ້ຂອງທ່ານ ຫຼື ສິດທິປ ະໂຫຍດການປະກັນອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ການຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງທີອ
່ ະນຸຍາດໃຫ້
ສໍາ ລັບກາຍະພາບບໍາບັດໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານທີມ
່ ີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນ ຫຼື ການຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງທີອ
່ ະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບ
ການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດ;

b.

ເຮັດໃຫ້ທ່າ ນຕ້ອ ງຈ່າຍຄ່າບໍລິການທີຄ
່ ວນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໃຫ້ໂດຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ພາກລັດ ຫຼືປ ະກັນໄພ ເພາະວ່າລູກຂອງ
ທ່ານຍັງຕ້ອງການມີການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນຢູນ
່ ອກເວລາທີລ
່ ູກຂອງທ່າ ນຢູໃ່ ນໂຮງຮຽນ;

c.

ເພີ່ມຄ່າເບ້ຍປະກັນຂອງງທ່ານ ຫຼືນໍາໄປສູກ
່ ານຍົກເລີກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພຂອງທ່າ ນ; ຫຼື

d.

ເຮັດໃຫ້ທ່າ ນມີຄວາມສ່ຽງສູນເສຍການມີສິດຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່າ ນໃນການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນທີອ
່ ີງໃສ່ເຮືອນ ແລະຊຸມຊົນທີອ
່ ີງ
ໃສ່ລາຍຈ່າ ຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດຂອງທ່ານ.

48

ການຖອນການຍິ ນຍອມເຫັນດີ
ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານແກ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງ ການ AEA ຂອງທ່ານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ
ຂອງລູກທ່ານຕໍກ
່ ັບພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ, ທ່າ ນມີສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ 34 CFR ພາກ
99 (ກົດລະບຽບຂອງ FERPA) ແລະ 34 CFR ພາກ 300 (ກົດລະບຽບຂອງ IDEA) ຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີນັ້ນ ໄດ້ທຸກເວລາ.
ຖ້າທ່ານບໍຕ
່ ້ອງການໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່ານສືບຕໍຮ
່ ຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກ
ທ່ານສໍາ ລັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ທ່ານຈະຕ້ອງຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານທີ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່າ ນເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່າ ນຕໍກ
່ ັບພະແນກບໍລິການມະນຸດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກົດ
ລະບຽບຂອງກົດໝາຍ FERPA ແລະ IDEA ບໍປ
່ ະກອບມີລະບຽບຂັ້ນຕອນສໍາລັບການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຕກ
ໍ່ ັບການເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົນຕົວ
ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ທ່າ ນຄວນສອບຖາມນໍາເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່າ ນ
ວ່າລະບຽບຂັ້ນຕອນໃດທີທ
່ ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ຕົວຢ່າງ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ອາດຈະບອກໃຫ້ທ່າ ນສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຖອນການຍິນຍອມ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຈະເປັ ນແນວໃດຫຼັງຈາກທີທ
່ ່ານປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ ການຍິນຍອມເຫັ ນດີຂອງທ່ ານ ຫຼືທ ່ ານຖອນການຍິນອຍມເຫັ ນດີຂອງທ່ານ?
ຖ້າບໍມ
່ ກ
ີ ານຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ກໍ່ບສ
ໍ່ າມາດຮຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປ ະກັນໄພຂອງທ່າ ນ
ຫຼືຂອງລູກທ່າ ນເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີມ
່ ັນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່າ ນຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍ
ບໍຄ
່ ິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍກ
່ ັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່າ ນ. ຖ້າທ່າ ນຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່າ ນ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ
ກົດໝາຍ FERPA and IDEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍໃ່ ຊ້ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ຫຼືການປະຕິເສດບໍ່
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນລະບຸຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນຕໍກ
່ ັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການສຶກ
ສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກທ່ານເຊິ່ງລູກທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີ ຫຼືຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອ ົງການ AEA ຂອງທ່າ ນຍັງສືບຕໍ່ມຄ
ີ ວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້
ຮັບການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານທັງໝົດທີ່ກໍານົດໄວ້ທຈ
ີ່ ໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັການສຶກສາທີເ່ ໝາະສົມໂດຍບໍມ
່ ີຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍຕໍກ
່ ັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຂໍມ
້ ູນນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທ່ານໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມຂ
ີ ໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ
AEA ຂອງທ່ານນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເື ງີນປະກັນໄພຂອງທ່າ ນ ຫຼືຂອງລູກທ່າ ນເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.
ສໍາ ລັບຂໍມ
້ ູນ ແລະຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍກ
້ ໍາ ນົດຕ່າງໆທີຄ
່ ວບຄຸມການນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ພາກລັດ ຫຼເື ງິນປະກັນໄພເພື່ອ ຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິ
ເສດ ແລະການບໍລິການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເບິ່ງ: http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-parental-consent.html. ທ່ານຍັງ
ສາມາດຕິດຕໍຫ
່ າບັນດາໜ່ວ ຍງານທີ່ມຊ
ີ ຢ
ື່ ໜ
ູ່ ້າເລີມ
່ ຕົ້ນຂອງປືມ
້ ຄູມ
່ ືນ.ີ້
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