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ບົດນໍາ
ຄູ ່ ມືສະບັບນ້ີ ແມ່ນຖືກພັດທະນາຂ້ຶ ນໂດຍການນໍາພາທ່ົ ວລັດສໍາລັບທີມໂຄງການໂຄງສ້າງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ
ໜ່ວຍງານການສຶກສາແຫ່ງລັດເທັກຊັດ (TEA) ເພ່ື ອຕອບໂຕ້ກັບເງື່ອນໄຂໃນກົດໝາຍ
ການສຶກສາແຫ່ງລັດເທັກຊັດ §26.0081. ຄູ ່ ມືນີ້ແມ່ນຖືກອອກແບບເພ່ື ອເຮັດທ່ານ ໃນຖານະພ່ໍ ແມ່
ຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີ ໄດ້ຮັບ ຫຼື ອາດມີສິດໄດ້ຮັບ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຂະບວນການສຶກສາພິເສດ ແລະ ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານຂະບວນການ
ຂອງທ່ານ ເພ່ື ອທ່ານຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການສຶກສາ ຂອງ
ລູ ກຂອງທ່ານຢ່າງເຕັມທ່ີ .
ກົດໝາຍສໍາລັບບຸ ກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາສໍາລັບຜູ້ ພິການຂອງປີ 2004 (IDEA) ແມ່ນກົດໝາຍ
ຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີ ປົກຄອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ໜ
ຶ່ ງໃນເປ້ົ າໝາຍຫຼັກຂອງ IDEA ແມ່ນ
ເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາ ສາທາລະນະທ່ີ ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ (FAPE)
ເຊ່ິ ງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາ
ໃຫ້ບັນລຸ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີ ສະເພາະຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຈັດກຽມໃຫ້ພວກເຂົາມີການສຶກສາທີ່ດີຂ້ຶ ນ,
ການຈ້າງງານ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ການສຶກສາພິເສດໝາຍເຖິງການສິດສອນທີ່
ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດເພ່ື ອບັນລຸ ຄວາມຕ້ອງການທ່ີ ສະເພາະຂອງ ເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການ.
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນການບໍລິການພິເສດທ່ີ ຈໍາເປັນຕໍ່ການສະໜ
ັ ບສະໜູນການສຶກສາພິເສດຂອງນັກຮ
ຽນ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເພ່ື ອບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ
ດ້ານໜ້າທ່ີ ຂອງພວກເຂົາ. ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດລວມເຖິງ ການບໍລິການ ເຊັ່ນ:
ການບໍາບັດດ້ານອາຊີບ, ການບໍາບັດດ້ານຄໍາເວ້ົ າ-ພາສາ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ ປຶກສາ,
ການບໍລິການດ້ານປະຖົມນິເທດ ແລະ ການເຄ່ື ອນໄຫວ ແລະ/ຫຼື ການບໍລິການດ້ານການ ເດີນທາງ.
ພາຍໃຕ້ IDEA, ພ່ໍ ແມ່ນໄດ້ອະນຸ ຍາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸ ກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດ.
ຄູ ່ ມືສະບັບນ້ີ ອະທິບາຍຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາທ່ີ ອາດເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນັ້ນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ
ສິດຕາມ ກົດໝາຍຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ IDEA ໄດ້ດີຂ້ຶ ນ, ໂຮງຮຽນຈໍາເປັນຕ້ອງມອບ ສໍາເນົາເອກະສານທີ່ເອີ້ນວ່າ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນຕາມຂັ້ນຕອນ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນເວລາໃດໜ
ຶ່ ງໃນ
ຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ເອກະສານດ່ັ ງກ່າວຕ້ອງ ໄດ້ຖືກຈັດກຽມໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງໜ້ອຍໜ
ຶ່ ງ ຄັ້ງຕ່ໍ ປີ ແລະ
້
້
່
່
ເມືອສະຖານະການໃດໜ
ຶ ງຂ້າງລຸ ່ ມນີເກີດຂຶນ:
•
•
•
•
•

ເມ່ື ອຖືກອ້າງເຖິງ ຫຼື ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນ;
່ຶ ງສົກຮຽນ;
ເມ່ື ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຄັ້ງທໍາອິດຈາກລັດໃນໜ
່ຶ ງສົກປີ;
ເມ່ື ອໄດ້ຮັບການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີ ຮອດກໍານົດໃນໜ
ໃນມ້ື ທ່ີ ເກີດການຕັດສິນເພື່ອດໍາເນີນການສັບປ່ຽນດ້ານວິໄນ; ແລະ
ເມ່ື ອທ່ານຮຽກຮ້ອງ.

ໃນລັດເທັກຊັດ, ຄະນະກໍາມະການຮັບເຂົ້າຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ໄລ່ອອກ (ARD) ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ການມີສິດຂອງເດັກນ້ອຍສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ
ການຕັດສິນຄັ້ງໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມການສຶກສາພິເສດຂອງເດັກນ້ອຍ.
ທ່ານອາດຍັງໄດ້ຍິນການອ້າງເຖິງກຸ ່ ມນີ້ວ່າເປັນ ທີມໂປຣແກຣມ ການສຶກສາສໍາລັບລາຍບຸ ກຄົນ (IEP)
ເຊ່ິ ງຄໍາສັບດ່ັ ງກ່າວແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD
ຖືກຕ່ໍ ຕັ້ງຂ້ຶ ນສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວ.
ຄູ ່ ມືສະບັບນ້ີ ຈະໄດ້ຮັບການອັບເດດເປັນໄລຍະ
ຕາມທ່ີ ເກີດມີການປ່ຽນແປງໃນເງື່ອນໄຂການສຶກສາ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ແຫ່ງລັດ. ສະບັບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ສາມາດພິມອອກແມ່ນມີພ້ອມ ໃຫ້ທີ່ໜ້າ
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົ າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ໜ້ າ 1

ເວບສູ ນບໍລິການ
ການສຶກສາເຂດ
18
ໃນໂຄງສ້າງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບຂະບວນການ
ໂດຍມີເດັກນ້ອຍເປັນຈຸດສູ ນກາງທ່ີ fw.escapps.net.

ໜ້າ 2

ສຶກສາພິເສດ

ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົ າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ມີຫຼາຍວັນທີ ແລະ ເວລາກໍານົດໃນຂະບວນການສຶກສາພິເສດ. ໃນສ່ິ ງຕີພິມສະບັບນ້ີ , ໄດ້ມີການ ອະທິບາຍ ວັນທີ
ແລະ ເວລາກໍານົດທ່ີ ສໍາຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເອກະສານປະກອບແບບອອນລາຍ
ກໍມີໃຫ້ເພ່ື ອຊ່ວຍຕອບຄໍາຖາມທ່ີ ທ່ານ ມີກ່ຽວກັບຊ່ວງເວລາໃນການປະເມີນ, ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທີ່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ການປະເມີນຜົນ IEP ແລະ ແນວຄວາມຄິດທ່ີ ສໍາຄັນອ່ື ນໆ. ແຜນຜັງຊ່ວງ
ເວລາການຕັດສິນໃຈແມ່ນມີໃຫ້ທ່ີ http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC18-FWDocuments.aspx?DT=G&LID=en.

ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ໜ້າ 3

່ ື ຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຂ້ົ າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ອອກ
ຄູ ມ
ການແຊກແຊງເດັກນ້ອຍໃນໄລຍະເລ່ີ ມຕ້ົ ນ
ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ມີເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຮຽນຍ່າງ ຜູ້ ທ່ີ ມີພັດທະນາການຊ້າ.
ໜ່ວຍງານຢູ່ ໃນ ລັດເທັກຊັດທ່ີ ສະໜອງການບໍລິການແຊກແຊງໃນຊ່ວງເລີ່ມຕ້ົ ນເຫ່ ຼົ ານ້ີ ແມ່ນ
ໜ່ວຍງານສຸ ຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການ ມະນຸ ດແຫ່ງລັດເທັກຊັດ.
ໂປຣແກຣມສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ອາຍຸ ນ້ອຍຫຼາຍແມ່ນໂປຣແກຣມແຊກແຊງເດັກນ້ອຍໃນໄວ ເລ່ີ ມຕ້ົ ນ (ECI).
ການບໍລິການເຫ່ ຼົ ານ້ີ ແມ່ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່າສາມປີ.
ຕອນອາຍຸ ສາມປີ, ເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການອາດມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຖ້າເປັນດ່ັ ງນ້ັ ນ, ເຂດການສຶກສາຂອງເດັກນ້ອຍຈະຮັບຜິດຊອບເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າມີ FAPE ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ເມ່ື ອເດັກນ້ອຍຄົບຮອບອາຍຸ ສາມປີ. ບໍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍທຸ ກຄົນ ທ່ີ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ ECI
ມີຄຸ ນສົມບັດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຮງຮຽນສາທາລະນະ. ສະນັ້ນ
ກ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຮຽນຍ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ ECI ຈະອາຍຸ ໄດ້ສາມປີຢ່າງໜ້ອຍ 90 ມື້ ຕາມປະຕິທິນ,
ຈະໄດ້ມີການນັດພົບປະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວປ່ຽນຈາກການບໍລິການ ECI ເປັນການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າເໝາະສົມ. ຖ້າເດັກນ້ອຍມີຄຸ ນສົມບັດ, ຕ້ອງມີການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ໃນວັນເກີດ ປີທີສາມຂອງລາວ. Beyond ECI
ແມ່ນສ່ິ ງຈັດພິມທ່ີ ປະກອບມີຂໍ້ມູ ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຈາກໂປຣແກຣມ
ເດັກນ້ອຍໄວເລີ່ມຕົ້ນຫາການສຶກສາພິເສດ. ສ່ິ ງຈັດພິມນີ້ສາມາດພົບໄດ້ທ່ີ
https://www.navigatelifetexas.org/uploads/files/general-files/Beyond-ECI-ECI-17_1117.pdf.
່ ນໄວຮຽນ
ຄວາມຊ່ວຍເຫື ຼ ອສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ຢູ ໃ
ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ ້ ຫຼື ພຶດຕິກໍາຂອງລູ ກທ່ີ ຢູ່ ໃນໄວຮຽນຂອງທ່ານ, ຂ້ັ ນຕອນທໍາອິດ
ຄືສົນທະນາກັບອາຈານຂອງລູ ກຂອງທ່ານ ຫຼື ອໍານວຍການໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ. ຖ້າຂັ້ນຕອນ
ນ້ີ ບໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ,
ທ່ານຄວນຂໍໃຫ້ພະນັກງານໂຮງຮຽນສົ່ງຕ່ໍ ຫາທີມຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ ໃນວິທະຍາເຂດ ເຊິ່ງເປັນທີມຄູ ອາຈານ
ແລະ ພະນັກງານອ່ື ນໆທ່ີ ພົບປະກັນຢູ່ ປະຈໍາເພ່ື ອນໍາສະເໜ
ີ ບັນຫາໃນການຮຽນຮູ ້ ຫຼື
ພຶດຕິກໍາທ່ີ ເດັກນ້ອຍກໍາລັງປະສົບ.
ັ ບສະໜູນເປັນ
ນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກໃນຫ້ອງຮຽນທ່ົ ວໄປສາມາດຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ຮັບການບໍລິການສະໜ
ບູ ລິມະສິດທໍາອິດ ຫຼື ສົ່ງຕ່ໍ ສໍາລັບການປະເມີນການສຶກສາພິເສດ ພາຍໃຕ້ IDEA
ແທນການຮັບການບໍລິການສະໜ
ັ ບສະໜູນ.
ຖ້ານັກຮຽນສືບຕໍ່ມີບັນຫາໃນຫ້ອງຮຽນທ່ົ ວໄປໂດຍໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜ
ັ ບສະໜູນ ຫຼື
ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນບ່ໍ ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ຜ່ານການສະໜອງການບໍລິການສະໜ
ັ ບສະໜູນ,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງສົ່ງຕ່ໍ ນັກຮຽນເພ່ື ອການປະເມີນແບບບຸ ກຄົນ ແລະ ເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃຕ້ IDEA.
ນັກຮຽນບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜ
ັ ບສະໜູນສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ສະເພາະກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງຕ່ໍ ເພ່ື ອກ
ານປະເມີນແບບບຸ ກຄົນ ແລະ ເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການສົ່ງຕ່ໍ ເພ່ື ອການປະເມີນແບບບຸ ກຄົນ ແລະ
ເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນອາດເກີດຂ້ຶ ນໃນເວລາໃດກໍໄດ້ໂດຍພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນ, ພ່ໍ ແມ່ຂອງນັກຮຽນ ຫຼື
ຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ບຸ ກຄົນອື່ນໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາ ຫຼື ການດູ ແລເບ່ິ ງແຍງນັກຮຽນ.
ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ຖ້າພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນສົງໄສວ່າ ເດັກນ້ອຍພິການ ຫຼື ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສົ່ງຕ່ໍ ເພ່ື ອການປະເມີນແບບບຸ ກຄົນ ແລະ ເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ໜ້າ 4

ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
ກຸ ມພາ 2021

ການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການແຊກແຊງ
ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງຊ້ີ ນໍາໂຮງຮຽນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ການຊ່ວຍເດັກນ້ອຍທຸ ກຄົນໃຫ້ຮຽນຮູ ້ ໂດຍນໍາສະ
ເໜ
ີ ບັນຫາລ່ວງໜ້າ. ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການແຊກແຊງ (RtI) ແມ່ນວິທີການໜ
ຶ່ ງທ່ີ ຫຼາຍໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ເພ່ື ອລະບຸ
່
່
້
່
ແລະ ຊ່ວຍນັກຮຽນຜູ້ ທີມີຄວາມສ່ຽງທີຈະບໍບັນລຸ ມາດຕະຖານຕາມລະດັບຊັນຮຽນ.
ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງວິທີການ RtI ຄື: ສະໜອງການສອນທີ່ເປັນວິທະຍາສາດເຊ່ິ ງອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ການແຊກແຊງໃນຫ້ອງຮຽນສຶກສາທົ່ວໄປ; ຕິດຕາມ ແລະ
ວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງເດັກນ້ອຍເພ່ື ອຕອບໂຕ້ຕ່ໍ ການແຊກແຊງ; ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນວັດແທກຄວາມ
ຄືບໜ້າເຫ່ ຼົ ານ້ີ ເພ່ື ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາ.
ວິທີການ RtI ແມ່ນສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງລະບົບການສະໜ
ັ ບສະໜູນໃນຫຼາຍລະດັບ (MTSS) ເຊ່ິ ງໃນແຕ່ລະລະດັບ ຫຼື
ຂ້ັ ນສະແດງເຖິງລະດັບການແຊກແຊງທ່ີ ຈິງຈັງຂ້ຶ ນຢ່າງທະວີຄູ ນ.
ການແຊກແຊງທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຈະສືບຕ່ໍ ປັບປ່ຽນໂດຍອີງຕາມຄວາມຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈົ
ນກວ່າເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວຈະພັດທະນາໄດ້ໂດຍພໍປະມານ.
ເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຕ່ໍ ການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕ້ົ ນພາຍໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມແມ່ນຖືກສ່ົ ງຕ່ໍ ໃຫ້ແກ່ກາ
ນແຊກແຊງທີ່ເອົາຈິງເອົາຈັງຂ້ຶ ນກວ່າເກົ່າ. ຫຼາຍຄ້ັ ງ ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຈະມີຂໍ້ມູ ນພຽງພໍ
ຫຼັງຈາກອາທິດທີຫົກຂອງການແຊກແຊງ ເພື່ອດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນຕອນຖັດໄປ (ເຊ່ັ ນ:
ສືບຕ່ໍ ການແຊກແຊງ, ເພ່ີ ມລະດັບຄວາມຮຸ ນແຮງຂອງການແຊກແຊງ, ສ່ົ ງຕ່ໍ ສໍາລັບການປະເມີນ).
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຕັດສິນໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຖ່ີ /ໄລຍະເວລາຂອງການແຊກແຊງ ແລະ ທັກສະທ່ີ ແນໄວ້.
ເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກ້າວຜ່ານແຕ່ລະຂ້ັ ນຂອງລະບົບ RtI ກ່ອນຈະມີການສ່ົ ງຕ່ໍ ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາພິເສດ.
ທັນທີທີ່ມັນປາກົດເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການແຊກແຊງໃນການສຶກສາທົ່ວໄປບ່ໍ ພຽງພໍ,
ພະນັກງານໂຮງຮຽນຄວນຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວມີຄວາມພິການ ແລະ ຕ້ອງເລີ່ມຕ້ົ ນສ່ົ ງຕ່ໍ .
ການພິຈາລະນາທ່ີ ສໍາຄັນເພື່ອຕັດສິນວ່າການແຊກແຊງໃນການສຶກສາທົ່ວໄປພຽງພໍ ຫຼື ບ່ໍ
ແມ່ນລວມເຖິງການທົບທວນປະຫວັດການແຊກແຊງ ແລະ ຂໍ້ມູ ນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງນັກຮຽນ
(ອັດຕາຄວາມຄືບໜ້າໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການເຄ່ື ອນໄຫວສູ ່ ການປິດຊ່ອງວ່າງຄວາມສํາເລັດ).
ພ່ໍ ແມ່ຍັງສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ່ົ ງຕ່ໍ ໃນເວລາໃດກໍໄດ້
ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວກໍາລັງໄດ້ຮັບການແຊກແຊງຜ່ານລະບົບ RtI ຫຼື ບ່ໍ . ລະບົບ Rtl
ອາດບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ື ອຖ່ວງດຶງ ຫຼື ປະຕິເສດການປະເມີນຕາມເວລາຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີ ຖືກສົງໄສວ່າພິການພາຍໃຕ້
IDEA.
ຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມຕື່ມກ່ຽວກັບຂະບວນການ
RtI
ອາດພົບໄດ້ທ່ີ
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_an
d_Services/Response_to_Intervention.
ການສົ່ງຕໍ່ເພ່ື ອປະເມີນໃນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ
ໂຮງຮຽນມີໜ້າທີ່ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານ ແລະ
ດໍາເນີນການການປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນເວລາໃດກໍຕາມທ່ີ ຕົນສົງໄສວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານພິການ ແລະ ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ IDEA.
ທ່ານຍັງສາມາດຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລູ ກຂອງທ່ານໃນເວລາໃດກໍໄດ້.
ຖ້າທ່ານສົ່ງຄໍາຮ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກັບຜູ້ ອໍານວຍການຂອງການບໍລິການ
ການສຶກສາພິເສດຂອງໜ່ວຍງານ ການສຶກສາທ້ອງຖ່ິ ນ (LEA’s) ຫຼື
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ໃຫ້ກັບພະນັກງານບໍລິຫານຂອງເມືອງເພື່ອປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ການສຶກສາພິເສດ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ສິ່ງດັ່ງຕ່ໍ ໄປນີ້ແກ່ທ່ານ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15
ຂອງມ້ື ຮຽນຫຼັງຈາກວັນທີທ່ີ ໂຮງຮຽນ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ: 1)
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງການສະເໜ
ີ ຂອງຕົນທີ່ຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜົນ, ສໍາເນົາຂອງ
ແຈ້ງການເຖິງການຄຸ ້ ມກັນຂະບວນການ ແລະ ໂອກາດທ່ີ ຈະຂຽນໃບຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ການ
ປະເມີນຜົນ; ຫຼື 2) ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ
ການປະຕິເສດທ່ີ ຈະປະເມີນຜົນລູ ກຂອງທ່ານ ແລະ ສໍາເນົາຂອງ ແຈ້ງການເຖິງການຄຸ ້ ມກັນຂະບວນການ.
ກະລຸ ນາຮັບຊາບວ່າ ຄໍາຮ້ອງເພ່ື ອໃຫ້ປະເມີນຜົນການສຶກສາພິເສດອາດເກີດຂ້ຶ ນທາງວາຈາ ແລະ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ. ໂຮງຮຽປະຈໍາເມືອງ ແລະ
ໂຮງຮຽນເອກະສິດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸ ກເງ່ື ອນໄຂແຈ້ງການຂອງ ລັດຖະບານກາງ ແລະ ເງ່ື ອນໄຂໃນການລະບຸ ,
ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນເດັກນ້ອຍທ່ີ ຖືກຕ້ັ ງຂໍ້ສົງໄສວ່າເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການ ແລະ ຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ.
ບໍ່ມີເງ່ື ອນໄຂກໍານົດເວລາທີ່ສະເພາະເພ່ື ອຕອບໂຕ້ການຮ້ອງຂໍທ່ີ ເປັນວາຈາ,
ແຕ່ສ່ົ ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມກໍານົດເວລາຕອບໂຕ້ 15 ມ້ື ໄປໂຮງຮຽນ ຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ.
ແຈ້ ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ
່ຶ ງໃນສິດທິຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ IDEA
ໜ
ແມ່ນເພ່ື ອຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການກະທໍາ ຫຼື ການບ່ໍ ດໍາເນີນການ
ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູ ກຂອງທ່ານໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່ໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີນການຕົວຈິງ ຫຼື
ປະຕິເສດທີ່ຈະດໍາເນີນການ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໂຮງຮຽນຕ້ອງສົ່ງ
ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູ ບແບບການສ່ື ສານອື່ນໆ
ເມ່ື ອຕົນ:
•

•

ນໍາສະເໜ
ີ ໃຫ້ເລ່ີ ມຕ້ົ ນ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີ ລະບຸ , ປະເມີນຜົນ, ຫຼື
ການສັບປ່ຽນລູ ກຂອງທ່ານ ໃນການສຶກສາ ຫຼື ການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູ ກຂອງທ່ານ (ລວມເຖິງ
ການປ່ຽນແປງ
ທ່ີ ໄດ້ຮັບການກະຕຸ ້ ນຈາກການທີ່ທ່ານຍົກເລີກບ່ໍ ຮັບເອົາການຍິນຍອມສໍາລັບການສະໜອງທ່ີ ສືບຕໍ່ຂອງການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ); ຫຼື
ປະຕິເສດທ່ີ ຈະເລ່ີ ມຕົ້ນ ຫຼື ປ່ຽນແປງ ໂປຣແກຣມການສຶກສາທ່ີ ລະບຸ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຫຼື
ການສັບປ່ຽນລູ ກຂອງທ່ານ ໃນການສຶກສາ ຫຼື ການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູ ກຂອງທ່ານ.

ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງສົ່ງໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມື້ຮຽນ
ກ່ອນຈະມີການກະທໍາທີ່ໂຮງຮຽນນໍາສະເໜ
ີ ຫຼື ປະຕິເສດ, ນອກຈາກທ່ານເຫັນພ້ອມຕ່ໍ ໄລຍະເວລາທ່ີ ສັ້ນລົງ.
ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນ ລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານເຫັນພ້ອມ ຫຼື
ຮຽກຮ້ອງການປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່.
ການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງປະກອບມີຂ້ໍ ມູ ນດ່ັ ງຕໍ່ໄປນີ້.
(1) ຄໍາອະທິບາຍການດໍາເນີນການທີ່ຖືກສະເໜ
ີ ຫຼື ປະຕິເສດໂດຍໂຮງຮຽນ;

(2) ຄໍາອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງໂຮງຮຽນຈ່ຶ ງສະເໜ
ີ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະດໍາເນີນການ;
(3) ຄໍາອະທິບາຍຂະບວນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ການບັນທຶກ ຫຼື
ການລາຍງານແຕ່ລະຢ່າງທີ່ໂຮງຮຽນນໍາໃຊ້ເປັນພ້ື ນຖານສໍາລັບການສະເໜ
ີ ຫຼື
່
ການປະຕິເສດທີຈະດໍາເນີນການ;
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(4) ຖະແຫຼງການທ່ີ ພ່ໍ ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍພິການໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ ້ ມຄອງ
ພາຍໃຕ້ການຄຸ ້ ມຄອງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງສ່ວນນີ້ ແລະ
ຖ້າແຈ້ງການນີ້ບໍ່ແມ່ນການສົ່ງຕໍ່ເບື້ອງຕ້ົ ນເພ່ື ອການປະເມີນຜົນ,
ສາມາດຮັບວິທີການສໍາເນົາຄໍາອະທິບາຍຂອງການປ້ອງກັນຕາມຂັ້ນຕອນໄດ້;
(5) ແຫຼ່ງທ່ີ ໃຫ້ຜູ້ ປົກຄອງຕິດຕໍ່ຂໍຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການທໍາຄວາມເຂ້ົ າໃຈຂໍ້ກໍານົດການສຶກສາພິເສດ;
(6) ຄໍາອະທິບາຍທາງເລືອກອື່ນໆທ່ີ ຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາ ແລະ
ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຈ່ຶ ງປະຕິເສດທາງເລືອກເຫ່ ຼົ ານັນ; ແລະ
(7) ຄໍາອະທິບາຍປັດໄຈອ່ື ນໆທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜ
ີ ຫຼື ການປະຕິເສດຂອງໂຮງຮຽນ.
ການຍິນຍອມໂດຍພໍ່ແມ່
ມີກິດຈະກໍາບາງຢ່າງໃນຂະບວນການສຶກສາພິເສດທີ່ບໍ່ສາມາດເກີດຂ້ຶ ນໄດ້
ນອກຈາກໂຮງຮຽນຈະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ
ຂອງທ່ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບຂ້ໍ ມູ ນທັງໝ
ົ ດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງຄໍາອະທິບາຍຂອງກິດຈະກໍາທ່ີ ນໍາສະເໜ
ີ .
ຂໍ້ມູ ນດ່ັ ງກ່າວຕ້ອງເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູ ບແບບການສ່ື ສານອື່ນໆ
ນອກຈາກຈະສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູ ນໃນລັກສະນະນີ້ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ຖ້າມີບົດບັນທຶກໃຫ້ເປີດເຜີຍ,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງລົງລາຍການບົດບັນທຶກ ແລະ ພວກມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ ໃດ.
ເມ່ື ອທ່ານຍິນຍອມ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ
ເຫັນດ້ວຍເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຕິບັດກິດຈະກໍາທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ໃນການຍິນຍອມຂອງທ່ານ.
ມັນສໍາຄັນທ່ີ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ການຍິນຍອມເປັນເລື່ອງສະໝ
ັ ກໃຈ ແລະ ອາດຖືກຍົກເລີກໃນເວລາໃດກໍໄດ້
່
້
ກ່ອນທີກິດຈະກໍາຈະເກີດຂຶນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ່ານຍົກເລີກການຍິນຍອມ ສໍາລັບກິດຈະກໍາໃດໜ
ຶ່ ງ,
ມັນບ່ໍ ສາມາດມີຜົນຢ້ອນຫຼັງ.
ສິ່ງດັ່ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາທ່ີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຍິນຍອມ:
•
•
•
•

•

ການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ;
ການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານຄັ້ງລະທຸ ກໆສາມປີ
ຫຼື
ການປະເມີນຄືນເລ້ື ອຍໆຂ້ຶ ນ
ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມຕ່ື ມ ແລະ ທ່ານ ຫຼື ອາຈານຂອງລູ ກຂອງທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນ;
ການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ;
່ຶ ງຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ການຍົກເວັ້ນສະມາຊິກຄົນໃດໜ
ARD
ເມ່ື ອການປະຊຸມປະກອບມີການແກ້ໄຂ
ຫຼື
ການສົນທະນາຂົງເຂດຫຼັກສູ ດຂອງສະມາຊິກ
ຫຼື
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ
່ຶ ງ
ການເຊີນໃຫ້ຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີ ເຂົ້າຮ່ວມໃດໜ
ເຊ່ິ ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງ
ຫຼື
ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ
ການປ່ຽນແປງໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ.
ຂະບວນການປະເມີນຜົນ

ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນຜົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ແບບບຸ ກຄົນ (full and individual
evaluation, FIE),
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ໂຮງຮຽນຕ້ອງສົ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນທີ່ໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີ
ນການ ພ້ອມທັງສໍາເນົາແຈ້ງການຂອງລະບຽບການຄຸ ້ ມຄອງ ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານກໍາລັງຖືກປະເມີນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.
ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ຍຸ ດທະສາດການປະເມີນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຮັບເອົາຂໍ້ມູ ນດ້ານໜ້າທີ່ການ,
ພັດທະນາການ ແລະ ດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບລູ ກຂອງທ່ານ ເຊ່ິ ງລວມເຖິງຂໍ້ມູ ນທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້.
ໂຮງຮຽນຂອງລູ ກທ່ານອາດບ່ໍ ໃຊ້ມາດຕະການ ຫຼື ການປະເມີນໃດໜ
ຶ່ ງເປັນມາດຕະເກນຢ່າງດຽວເພື່ອກໍານົດວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານເປັນເດັກພິການ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ເພ່ື ອກໍານົດໂປຣແກຣມການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ.
ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານໃນທຸ ກຂົງເຂດທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການທ່ີ ສົງໄສ
ເພ່ື ອກໍານົດວ່າລູ ກຂອງທ່ານພິການ ແລະ ເພ່ື ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຂອງລາວ.
ຂະບວນການປະເມີນຜົນສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງ:
•
•
•
•

ປະກອບມີຂໍ້ມູ ນກ່ຽວກັບຜົນການດໍາເນີນງານດ້ານການສຶກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ
ການເຮັດວຽກຂອງລູ ກຂອງທ່ານ;
ຖືກບໍລິຫານໂດຍພະນັກງານທີ່ຜ່ານການອົບຮົມ ແລະ ມີຄວາມຮູ ້ ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ ຜະລິດບົດສອບເສັງ
ແລະ ຖືກບໍລິຫານສໍາລັບຈຸດປະສົງທ່ີ ການປະເມີນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພ່ິ ງພາໄດ້;
ຖືກບໍລິການເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງລູ ກຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູ ບແບບການສື່ສານອື່ນໆ; ແລະ
ບໍ່ລໍາອຽງ ຫຼື ໃຫ້ໃນລັກສະນະທ່ີ ບໍ່ຈໍາແນກລູ ກຂອງທ່ານ ຍ້ອນເບ້ື ອງຫຼັງວັດທະນະທໍາຂອງລາວ, ເຊ້ື ອຊາດ ຫຼື
ຄວາມພິການ.

ການປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານຕ້ອງສໍາເລັດບໍ່ກາຍ 45 ມ້ື ຮຽນ
ຫຼັງຈາກວັນທີທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາສາມມ້ື ຮຽນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການປະເມີນຜົນເປັນເວລາສາມມື້ຮຽນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານ້ັ ນ,
ຊ່ວງການປະເມີນຜົນຕ້ອງຖືກຂະຫຍາຍຕາມຈໍານວນມື້ຮຽນ ທ່ີ ເທົ່າກັບຈໍານວນມື້ຮຽນທີ່ລູ ກຂອງທ່ານຂາດຮຽນ.
ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນແກ່ທ່ານ ໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່າ.
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າຫ້າປີພາຍໃນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາຂອງສົກຮຽນ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ສາທາລະນະ ຫຼື ລົງທະບຽນຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ຫຼື
ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນຕາມເຮືອນ ໂດຍບ່ໍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸ , ການປະເມີນຜົນໃນເບ້ື ອງຕົ້ນ ແລະ
ບົດລາຍງານຜົນຕ້ອງສໍາເລັດບ່ໍ ກາຍ 45 ມື້ຮຽນ
ຫຼັງຈາກວັນທີທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ.
ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍ ໄລຍະເວລາ 45 ມ້ື ຮຽນ.
ຖ້າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນໃນເບ້ື ອງຕົ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 35 ແຕ່ຕ່ໍ າກວ່າ 45
ມື້ກ່ອນມ້ື ສອນຄັ້ງສຸ ດທ້າຍຂອງສົກປີ. ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຕ້ອງຖືກເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມອບໃຫ້ທ່ານພາຍໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາຂອງປີນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຖ້າລູ ກຂອງ ທ່ານຂາດໂຮງຮຽນເປັນເວລາສາມມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນລະຫວ່າງຊ່ວງປະເມີນຜົນ,
ຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ວັນທີກໍານົດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາໄດ້. ກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ຊ່ວງເວລາທົ່ວໄປ 45
ມ້ື ຮຽນບວກມື້ທ່ີ ຖືກຍື່ນເວລາ ສໍາລັບການຂາດເປັນເວລາສາມມ້ື ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານ້ັ ນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ຍິນຍອມຕໍ່ການປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ,
ໂຮງຮຽນອາດ
່
່
້
້
ແຕບໍຈໍາເປັນຕອງສະແຫວງຫາການປະເມີນຜົນໂດຍ
ຂໍໃຫມີການປະນີປະນອມ
ຫຼື
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຖ້າໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ
ບໍ່ສະແຫວງຫາການປະເມີນຜົນ, ໂຮງຮຽນບ່ໍ ໄດ້ລະເມີດເງ່ື ອນໄຂພາຍໃຕ້ IDEA ເພ່ື ອລະບຸ , ກໍານົດ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ເດັກນ້ອຍທັງໝ
ົ ດທ່ີ ພິການ
ຜູ້ ເຊ່ິ ງຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ
ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເງ່ື ອນໄຂນີ້ແມ່ນຖືກເອີ້ນວ່າ ໜ້າທີ່ການຄົ້ນພົບເດັກນ້ອຍ ຂອງໂຮງຮຽນ.
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ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮັບເຂ້ົ າຮຽນ, ກວດສອບ ແລະ ໄລ່ອອກ
ຫຼັງຈາກທີ່ສໍາເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງຖືກກ່ໍ ຕັ້ງຂ້ຶ ນເພ່ື ອພິຈາລະນາບົດລາຍງານ ແລະ ກໍານົດວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່. ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ARD ປະກອບມີບຸ ກຄົນດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນີ້:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ທ່ານທີ່ເປັນພ່ໍ ແມ່;
່ຶ ງຄົນ
ຢ່າງໜ້ອຍຄູ ອາຈານສອນການສຶກສາເດັກນ້ອຍປະຈໍາໜ
ເຊ່ິ ງຕ້ອງເປັນຄູ ອາຈານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາໃຊ້ສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງ IEP ຂອງເດັກນ້ອຍ ເມື່ອເປັນໄປໄດ້;
່
ຢ່າງໜ້ອຍຄູ ອາຈານສອນການສຶກສາພິເສດໜ
ຶ ງຄົນ ຫຼື ຜູ້ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ;
ຕົວແທນໂຮງຮຽນ;
ບຸ ກຄົນທ່ີ ສາມາດຕີຄວາມໝາຍການນໍາໃຊ້ຜົນການປະເມີນຕາມຄໍາສ່ັ ງ;
ບຸ ກຄົນອື່ນໆທ່ີ ມີຄວາມຮູ ້ ຫຼື ຄວາມຊໍານານພິເສດ ກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຖືກເຊີນໂດຍທ່ານ ຫຼື ໂຮງຮຽນ;
ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເໝາະສົມ;
ໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມ, ດ້ວຍການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ລູ ກຂອງທ່ານ
ຮອດອາຍຸ 18 ປີ, ໂດຍມີການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເດັກນ້ອຍຜູ້ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ,
ຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີ ເຂົ້າຮ່ວມທ່ີ ມີແນວໂນ້ມທ່ີ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງ ຫຼື
ຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິການໃນການປ່ຽນແປງ;
ຕົວແທນຈາກໜ່ວຍງານການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ວິຊາການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູ ອາຈານ
ຖ້າເດັກນ້ອຍ ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ບັນຈຸໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ສືບຕ່ໍ ໃນໜ່ວຍງານການສຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ຫຼື
ວິຊາການ; ແລະ
ສະມາຊິກພະນັກງານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ຜູ້ ທ່ີ ຢູ່ ໃນຄະນະກໍາມະການປະເມີນຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານພາສາ
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກລະບຸ ວ່າເປັນຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ພາສາອັງກິດ.

ຄະນະກໍາມະການ ARD ຍັງປະກອບມີບຸ ກຄົນດັ່ງຕ່ໍ ໄປນີ້ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ:
•
•
•

ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີ ຫູ ໜວກ ຫຼື ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຖືກບັນທຶກວ່າຫູ ໜວກ ຫຼື ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ;
ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີ ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຖືກບັນທຶກວ່າມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ; ຫຼື
ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີ ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ແລະ
ຄູ ອາຈານທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບໃນການສຶກສານັກຮຽນທ່ີ ຫູ ໜວກ ຫຼື ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ
ຖ້າເດັກນ້ອຍຖືກຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສ ຫຼື ຖືກບັນທຶກວ່າຫູ ໜວກ-ຕາບອດ.

ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຊີນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ໃນແຕ່ລຄັ້ງສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ ແລະ
ພະຍາຍາມຮັບປະກັນວ່າຜູ້ ປົກຄອງໜ
ຶ່ ງຄົນ ຫຼື ທັງພໍ່ແມ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ແຈ້ງການທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບ
ການປະຊຸມຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມື້ຮຽນ ກ່ອນການປະຊຸມ
ນອກຈາກວ່າທ່ານເຫັນດ້ວຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ສັ້ນກວ່າ.
ແຈ້ງການທ່ີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງປະກອບມີຈຸດປະສົງ, ເວລາ, ສະຖານທີ່ຂອງການປະຊຸມ ແລະ ລາຍຊ່ື ຜູ້ ທ່ີ
ຈະເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ນອກຈາກມັນເປັນທ່ີ ຊັດເຈນທີ່ຈະເຮັດແບບນ້ັ ນບ່ໍ ໄດ້.
ຖ້າພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງ ທ່ານບໍ່ແມ່ນພາສາຂຽນ, ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ແຈ້ງການໄດ້ຮັບການແປດ້ວຍປາກ ຫຼື ວິທີການອ່ື ນໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ.
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການARD ຕ້ອງກົງເວລາ ແລະ ຢູ່ ໃນສະຖານທີ່ ທ່ີ ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຕົກລົງກັນ. ຖ້າເວລາ
ຫຼື ວັນທີທ່ີ ໂຮງຮຽນນໍາສະເໜ
ີ ບ່ໍ ສະດວກຕໍ່ທ່ານ,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງມີເຫດຜົນເພ່ື ອຊອກຫາເວລາທີ່ທ່ານ ສາມາດພົບປະໄດ້.
ຖ້າພໍ່ແມ່ທັງສອງບໍ່ສາມາດເຂ້ົ າຮ່ວມການປະຊຸມໄດ້, ທ່ານອາດເຂົ້າຮ່ວມຜ່ານຊ່ອງທາງອ່ື ນໆ ເຊັ່ນ:
ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຫຼື ການປະຊຸມທາງວິດີໂອ. ຖ້າໂຮງຮຽນບ່ໍ ສາມາດຊັກຊວນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ, ແລ້ວໂຮງຮຽນ
ກໍສາມາດດໍາເນີນການປະຊຸມໂດຍບ່ໍ ມີທ່ານ.
່ຶ ງ ຫຼື
ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ ARD ອາດຖືກຍົກເວ້ັ ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມສ່ວນໃດໜ
່ຶ ງບ່ໍ ຈໍາເປັນ
ທັງໝ
ົ ດຂອງການປະຊຸມຄະນະ ກໍາມະການ ARD ເມ່ື ອການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບຸ ກຄົນໜ
ຍ້ອນຂົງເຂດຫຼັກສູ ດ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ບຸ ກຄົນດັ່ງກ່າວບ່ໍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ຫຼື
ສົນທະນາໃນການປະຊຸມ. ທ່ານຕ້ອງເຫັນດ້ວຍເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍ ການ ຍົກເວັ້ນນ້ັ ນ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ຍັງສາມາດຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ARD ເມ່ື ອການປະຊຸມປະກອບມີການແກ້ໄຂ ຫຼື ການສົນທະນາເຖິງຂົງເຂດຫຼັກສູ ດ ຫຼື
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສະມາຊິກຄົນໃດໜ
ຶ່ ງ ຖ້າທ່ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນຍິນຍອມຕ່ໍ ການຍົກເວັ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ບຸ ກຄົນທ່ີ ຖືກຍົກເວັ້ນ
ແຈ້ງຂໍ້ມູ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ IEP ກ່ອນການປະຊຸມ.
ການມີສິດໄດ້ຮັບ
ມີບົດທົດສອບສອງສ່ວນເພື່ອກໍານົດວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່: (1) ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງພິການ; ແລະ (2) ເນ່ື ອງຈາກເປັນຜົນຂອງຄວາມພິການ,
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ່ື ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຶກສາ. ເພື່ອບັນລຸ ສ່ວນທໍາອິດຂອງບົດ
ທົດສອບສ່ວນທີສອງເພ່ື ອມີໄດ້ຮັບສິດ, ເດັກນ້ອຍລະຫວ່າງອາຍຸ 3 ປີຫາ 21 ປີ,
ຶ່ ງ
ນອກຈາກທ່ີ ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ໃນວົງເລັບຂ້າງລຸ ່ ມຕ່າງຫາກ, ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸ ບັນທັດຖານສໍາລັບປະເພດການພິການໜ
ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານ້ັ ນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸ ໄວ້ຂ້າງລຸ ່ ມນີ້:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ໂຣກໂອຕິສຕິກ;
ຫູ ໜວກ ຫຼື ລໍາບາກໃນການໄດ້ຍິນ (ອາຍຸ ຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ);
ຫູ ໜວກ-ຕາບອດ (ອາຍຸ ຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ);
ຄວາມວຸ້ ນວາຍດ້ານອາລົມ;
ຄວາມພິການດ້ານສະຕິປັນຍາ;
ຄວາມພິການຫຼາຍຢ່າງ;
ຄວາມພິການອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດປະເພດໃນເດັກນ້ອຍໄວເລີ່ມຕ້ົ ນ (ອາຍຸ ສາມຫາຫ້າປີ);
ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານກະດູ ກ ແລະ ກ້າມເນ້ື ອ;
ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານສຸ ຂະພາບອື່ນໆ;
ຄວາມພິການໃນການຮຽນຮູ ້ ທ່ີ ສະເພາະ;
ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຄໍາເວ້ົ າ ຫຼື ພາສາ;
ການບາດເຈັບຂັ້ນຮຸ ນແຮງໃນສະໝອງ; ຫຼື
ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ (ອາຍຸ ຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນເຖິງ 21 ປີ).

ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງກໍານົດຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບພາຍໃນ 30 ມ້ື ໃນປະຕິທິນນັບຕັ້ງແຕ່ມ້ື ທ່ີ ສໍາເລັດ
ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນໃນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ. ຖ້າວັນທີ 30 ຕົກໃນລະຫວ່າງລະດູ ແລ້ງ ແລະ
ໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ມີຊ່ົ ວໂມງຮຽນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
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ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ມີເວລາຈົນເຖິງມ້ື ທໍາອິດຂອງຊ່ົ ວໂມງຮຽນໃນລະດູ ໃບໄມ້ລົ່ນເພ່ື ອສະຫຼຸບການຕັດສິນ
ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນເບ້ື ອງຕົ້ນ, IEP ແລະ ການບັນຈຸ
ນອກຈາກການປະເມີນຜົນ ໃນເບ້ື ອງຕົ້ນລະບຸ ວ່າ
ເດັກນ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການສົກຮຽນແບບຂະຫຍາຍ (ESY) ໃນລະຫວ່າງ ລະດູ ແລ້ງນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນໃນເບ້ື ອງຕົ້ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 35
ແຕ່ຕ່ໍ າກວ່າ 45 ມ້ື ກ່ອນມ້ື ສອນຄັ້ງສຸ ດທ້າຍຂອງສົກປີ ແລະ ລູ ກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຂາດເປັນເວລາສາມມ້ື ຫຼື
ຫຼາຍກວ່ານ້ັ ນ ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິນຍອມ ແລະ ມ້ື ສອນຄ້ັ ງສຸ ດທ້າຍ (ເຊ່ັ ນ:
ໄດ້ບັນລຸ ເງ່ື ອນໄຂເພ່ື ອຮັບບົດລາຍງານ ປະເມີນຜົນພາຍໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ), ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງພົບປະກັນບໍ່ກາຍມ້ື ຮຽນວັນທີ 15 ຂອງສົກຮຽນ ຖັດໄປເພ່ື ອພິຈາລະນາບົດລາຍງານການປະເມີນ
ນອກຈາກການປະເມີນຜົນໄດ້ບົ່ງບອກວ່າລູ ກຂອງທ່ານ ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ ESY
ໃນລະຫວ່າງລະດູ ແລ້ງນັ້ນ. ຖ້າການປະເມີນຜົນບົ່ງບອກວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງການ ການບໍລິການ ESY
ໃນລະດູ ແລ້ງ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພົບປະກັນໃຫ້ໄວເທ່ົ າທີ່ຈະໄວໄດ້ເພ່ື ອພິຈາລະນາການ
ປະເມີນຜົນຂອງເດັກນ້ອຍ.
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ ຮຽນຮູ ້ ທຸ ກຄົນທີ່ກໍາລັງດ້ີ ນຮົນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຖ້າຫຼັກໆແລ້ວ ບັນຫາຂອງລູ ກຂອງທ່ານ ມາຈາກການຂາດການສອນທ່ີ ເໝາະສົມໃນການອ່ານ ຫຼື ຄະນິສາດ ຫຼື
ເນື່ອງຈາກລູ ກຂອງທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານທ່ີ ຈໍາກັດ ດ້ານພາສາອັງກິດ,
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນເດັກພິການພາຍໃຕ້ IDEA. ຖ້າການປະເມີນຜົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພິການ, ທີມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ີ ຕັ້ງໃນວິທະຍາເຂດອາດພົບປະກັນ ແລະ ແນະນໍາການບໍລິການ
ຫຼື ໂປຣແກຣມອື່ນໃນການສຶກສາໂດຍລວມເພື່ອຊ່ວຍລູ ກຂອງທ່ານ.
ຖ້າການປະເມີນຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານມີຄວາມພິການ, ແລ້ວຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງນໍາສະເໜ
ີ ສ່ວນ ທີສອງຂອງບົດທົດສອບຄວາມເໝາະສົມສອງສ່ວນ ໂດຍຕັດສິນວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງການໆສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງເພ່ື ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ
ຄືບໜ້າໃນຫຼັກສູ ດການສຶກສາທ່ົ ວໄປ (ເຊັ່ນ: ຫຼັກສູ ດກຽວກັນສໍາລັບການບໍລິການເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ໄດ້ພິການ).
ການສະໜອງການບໍລິການໃນເບ້ຶ ອງຕ້ົ ນ
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານມີຄຸ ນສົມບັດສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການສຶກສາພິເສດ,
ໂຮງຮຽນກໍຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງ FAPE ໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ ຈໍາກັດໜ້ອຍທ່ີ ສຸ ດ ໃຫ້ແກ່ລູ ກຂອງທ່ານ.
ສິ່ງນ້ີ ແມ່ນສໍາເລັດຜ່ານການພັດທະນາ IEP ຂອງຄະນະກໍາມະການARD ແລະ ການນໍາໃຊ້ IEP ຂອງໂຮງຮຽນ.
ແນວໃດກໍຕາມ ກ່ອນທີ່ໂຮງຮຽນຈະສາມາດສະໜອງການສຶກສາພິເສດໃນ ເບື້ອງຕ້ົ ນ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍ ການບໍລິການ. ໂຮງຮຽນຕ້ອງ
ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ື ອຮັບເອົາການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍ ການສະໜອງການບໍລິການໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ຍິນຍອມຕໍ່ການສະໜອງການບໍລິການໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂຮງຮຽນອາດຂໍໃຫ້ມີການປະນີປະນອມ ຫຼື
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມີຂະບວນການພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອຍົກເລີກການປະຕິເສດທ່ີ ຈະຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍ ການບໍລິການ.
ບໍ່ມີການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານປະຕິບັດທ່ີ ຈະຍິນຍອມ.
ໂຮງຮຽນລະເມີດໜ້າທີ່ຂອງຕົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີ FAPE ສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານປະຕິເສດການຍິນຍອມ ຫຼື
ລົ້ມເຫຼວທ່ີ ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງການຍິນຍອມສໍາລັບການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເບ້ື ອງຕົ້ນ.

ໂປຣແກຣມການສຶກສາເປັນບຸ ກຄົນ
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ IEP ປະກອບມີ:
•
•
•
•

•
•

ລະດັບຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາຂອງລູ ກຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານຕາມໜ້າທີ່
(PLAAFP);
ເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີທ່ີ ສາມາດວັດແທກໄດ້ ເຊ່ິ ງລວມເຖິງເປ້ົ າໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໜ້າທີ່;
ຄໍາອະທິບາຍເຖິງການສຶກສາພິເສດ,
ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ແລະ
່
່
່
ການບໍລິການເພີມຕືມ ທີຈະຖືກສະໜອງໃຫ້;
ຂໍ້ມູ ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິທີທີ່ລູ ກຂອງທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນປະຈໍາລັດ ແລະ ທ່ົ ວເມືອງ
ເຊ່ິ ງລວມເຖິງຖະແຫຼງການໆອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບບຸ ກຄົນ
ເຊ່ິ ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີໃຫ້ລູ ກຂອງທ່ານດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ
ເພ່ື ອຕັດສິນວ່າລູ ກຂອງທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງປະເມີນຕ່າງຫາກ ຫຼື ບ່ໍ
ແທນທ່ີ ຈະດໍາເນີນການປະເມີນປົກກະຕິທົ່ວລັດ ແລະ
ເຫດຜົນທີ່ການປະເມີນຕ່າງຫາກເໝາະສົມສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ;
ການບໍລິການ ການປ່ຽນແປງ ເມ່ື ອອາຍຸ ເໝາະສົມ; ແລະ
ຂົງເຂດອ່ື ນໆທີ່ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາ
ແລະ
່
ຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາສະເໜ
ີ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີມີຄວາມພິການ,
ຄວາມຕ້ອງການ
ຫຼື
່
ສະພາບການໃດໜ
ຶ ງ.

TEA
ໄດ້ພັດທະນາແບບຟອມຕົວຢ່າງ
IEP
ທ່ີ ສາມາດພົບໄດ້ທ່ີ
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education_SPED/Programs_an
d_Services/IEP_Model_Form.
ໂຮງຮຽນຂອງລູ ກຂອງທ່ານອາດນໍາໃຊ້ແບບຟອມຕົວຢ່າງນ້ີ
ຫຼື
່
ອາດໃຊ້ແບບຟອມອືນໆ.
ໃນການພັດທະນາ IEP, ມີຫຼາຍສ່ິ ງທ່ີ ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຊິ່ງປະກອບມີ:
•
•
•
•

ຈຸດແຂງຂອງລູ ກຂອງທ່ານ;
ຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານຕ່ໍ ການປັບປຸ ງການສຶກສາຂອງລູ ກຂອງທ່ານ;
ຜົນຂອງການປະເມີນຫຼ້າສຸ ດກ່ຽວກັບລູ ກຂອງທ່ານ; ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາ, ການພັດທະນາ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງລູ ກຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງນໍາສະເໜ
ີ ປັດໄຈພິເສດສໍາລັບເດັກນ້ອຍບາງຄົນ ດັ່ງຕ່ໍ ໄປນີ້:
•

•

•

ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ການແຊກແຊງ ແລະ ການສະໜ
ັ ບສະໜູນພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນບວກ ແລະ
້
່
່
່
ຍຸ ດທະສາດອືນໆເພືອນໍາສະເໜ
ີ ເຖິງພຶດຕິກໍານັນທີຂັດຂວາງການຮຽນຮູ ້ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ການຮຽນຮູ ້ ຂອງຄົນອື່ນ;
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາຂອງເດັກນ້ອຍ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການເຫ່ ຼົ ານ້ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IEP
ຂອງເດັກນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີຄຸ ນສົມບັດເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານຈໍາກັດດ້ານພາສາອັງກິດ;
ໃຫ້ການສອນເປັນພາສາເບຣວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພາສາເບຣວ, ນອກຈາກຄະນະກໍາມະການຈະຕັດສິນວ່າ
ການສອນເປັນພາສາເບຣວ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ພາສາເບຣວບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ເມ່ື ອເດັກນ້ອຍຕາບອດ ຫຼື ມີຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານການເບິ່ງເຫັນ;
ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນທ່ີ ພິການ ແລະ
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ຫູ ໜວກ ຫຼື ລໍາບາກໃນ ການໄດ້ຍິນ ແມ່ນໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາ
ແລະ ການສ່ື ສານຂອງເດັກນ້ອຍ, ໂອກາດສໍາລັບ ການສື່ສານໂດຍກົງກັບເພ່ື ອນ ແລະ
ພະນັກງານມືອາຊີບໃນຮູ ບແບບພາສາ ແລະ ການສື່ສານຂອງເດັກນ້ອຍ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ
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•

ຄວາມຕ້ອງການທ່ີ ເຕັມຮູ ບແບບ ເຊ່ິ ງລວມເຖິງໂອກາດໃນການສອນໂດຍກົງເປັນພາສາ ແລະ
ຮູ ບແບບການສ່ື ສານຂອງເດັກນ້ອຍ; ແລະ
ພິຈາລະນາວ່າ ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນທ່ີ ພິການຕ້ອງການເຄື່ອງມື ແລະ ການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍ ບໍ່.
ລະດັບຄວາມສໍາເລັດຂອງການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານຕາມໜ້າວຽກ

IEP ຕ້ອງປະກອບມີຄໍາຖະແຫຼງ PLAAFP ຂອງເດັກນ້ອຍ. ຄໍາຖະແຫຼງນ້ີ ຕ້ອງປະກອບມີວິທີທີ່ຄວາມພິການ
ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼັກສູ ດໂດຍລວມ. ຖ້າເດັກນ້ອຍເປັນນັກຮຽນກຽມ,
ຄໍາຖະແຫຼງຕ້ອງອະທິບາຍວ່າຄວາມພິການສົ່ງຜົນກະທົບແນວໃດຕ່ໍ ການເຂ້ົ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທ່ີ ເໝາະສົມກັບອາ
ຍຸ .
ເປ້ົ າໝາຍປະຈໍາປີ
IEP ຕ້ອງປະກອບມີເປ້ົ າໝາຍປະຈໍາປີທ່ີ ສາມາດວັດແທກໄດ້ ເຊ່ິ ງລວມເຖິງເປ້ົ າໝາຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ
ໜ້າທີ່ ໂດຍຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງລູ ກຂອງທ່ານທ່ີ ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການ ເພ່ື ອວ່າລາວຈະສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ພັດທະນາໃນຫຼັກສູ ດ ທ່ົ ວໄປ. ເປົ້າໝາຍເຫ່ ຼົ ານ້ີ ຈະຕ້ອງສື່ເຖິງຄວາມຕ້ອງການອື່ນທາງການສຶກສາ
ເຊ່ິ ງເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການ ຂອງລູ ກທ່ານ. IEP
ຕ້ອງອະທິບາຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູ ກທ່ານຕ່ໍ ເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີຈະ ເຊ່ິ ງຖືກວັດແທກເຊ່ັ ນດຽວກັນ
ເມ່ື ອລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຖືກມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
ການສຶກສາພິເສດ, ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫື ຼ ອເສີມ
ກໍາມະການ ARD ຕັດສິນໃຈວ່າບໍລິການໃດຈໍາເປັນຕ້ອງ:
•
•
•

ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍກ້າວໜ້າຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີ;
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພັດທະນາໃນຫຼັກສູ ດທ່ົ ວໄປ ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍານອກຫຼັກສູ ດ
ແລະ ທ່ີ ບໍ່ແມ່ນວິຊາຮຽນ; ແລະ
ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ມີຄວາມພິການ.

IEP ຈະຕ້ອງມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການສຶກສາພິເສດທີ່ຕ້ອງການ, ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການບໍລິການ
ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເສີມທ່ີ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບລູ ກຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນນາມລູ ກຂອງທ່ານ. ການບໍລິການເຫ່ ຼົ ານ້ີ
ຈະຕ້ອງຢູ່ ເທິງ ພື້ນຖານຂອງການຄົ້ນຄວ້າແບບການທົບທວນໂດຍຜູ້ ຊ່ຽວຊານໃນລະດັບທີ່ປະຕິບັດໄດ້.
ນອກຈາກນີ້, IEP ຈະຕ້ອງມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໂປຣແກຣມທ່ີ ຈໍາເປັນ ແລະ
ການສະໜ
ັ ບສະໜູນ ສໍາລັບບຸ ກຄະລາກອນໃນໂຮງຮຽນທ່ີ ຈະໄດ້ຮັບ. IEP
ຈະຕ້ອງລວມເຖິງວັນທີທີ່ຄາດການໄວ້ສໍາລັບການ ເລ່ີ ມຕ້ົ ນຂອງ ການບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ແລະ
ຄວາມຖ່ີ ທ່ີ ຄາດຫວັງໄວ້ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການບໍລິການ ແລະ ການປ່ຽນແປງ.
ການປະເມີນຂອງລັດ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ, ການປະເມີນຂອງລັດຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທຸ ກຄົນ ບໍ່ວ່າໂຮງຮຽນ
ຈະປະສົບຜົນສໍາລັດໃນການສອນເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບວິຊາຮຽນຂອງລັດ. ໃນເທັກຊັດ, ມາດຕະຖານເນ້ື ອຫາ
ດ້ານວິຊາຮຽນເປັນທ່ີ ຮູ ້ ຈັກວ່າຄວາມຮູ ້ ແລະ ທັກສະທີ່ສໍາຄັນຂອງເທັດຊັດ ເຊ່ິ ງສາມາດພົບໄດ້ໃນ TEA ທ່ີ
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills.
ເດັກນ້ອຍພິການທ່ີ ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສຶກສາທີ່ພິເສດຈະຮັບການປະເມີນຂອງລັດຢ່າງເໝາະສົມ
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະເມີນປົກກະຕິ ຫຼື ການປະເມີນຕ່າງຫາກສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ພິການດ້ານການຮັບຮູ ້ ຫຼາຍທີ່ສຸ ດ
ເຊ່ິ ງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາທາງເລືອກ.
ບໍ່ວ່າລູ ກຂອງທ່ານຈະຮັບການປະເມີນແບບປົກກະຕິ ຫຼື ການປະເມີນຕ່າງຫາກ,
ການປະເມີນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເນ້ື ອຫາການສຶກສາທີ່ທ້າທາຍຂອງລັດ ແລະ
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຂອງລັດ ແລະ
ການປະເມີນທົ່ວເມືອງ ຖ້າຈໍາເປັນ ຕາມທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ໃນ IEP ຂອງລູ ກທ່ານ.
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ ທີ່ພັກຄືສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນ, IEP
ຈະຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບທີ່ພັກທີ່ເໝາະສົມ. ມີຂ້ໍ ມູ ນທີ່ພັກໃຫ້ທ່ີ
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/Student_Assessment_Overview/Acc
ommodation_Resources.
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນທາງເລືອກແທນການປະເມີນຂອງລັດ ຫຼື ເມືອງທ່ົ ວໄປ,
ຕ້ອງມີການໃຫ້ການຖະແຫຼງກ່ຽວກັບເຫດຜົນທ່ີ ເດັກບໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນທົ່ວໄປ ແລະ
ເຫດຜົນທ່ີ ເລືອກວ່າການປະເມີນທາງເລືອກເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານກໍາລັງດໍາເນີນການປະເມີນຕ່າງຫາກ, IEP ຂອງລູ ກທ່ານຕ້ອງປະກອບມີເກນມາດຕະຖານ ຫຼື
ຈຸດປະສົງໄລຍະສັ້ນ. ເກນມາດຕະຖານ ຫຼື
ຈຸດປະສົງໄລຍະສັ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ຈໍາເປັນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ພິການດ້ານການຮັບຮູ ້ ທ່ີ ດໍາເນີນການປະເມີນຕ່າງຫາກ
ເຊ່ິ ງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມສໍາເລັດດ້ານການສຶກສາທາງເລືອກ.
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານເຮັດຜົນການປະເມີນຂອງລັດບໍ່ເປັນທ່ີ ພໍໃຈ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ກ່າວເຖິງວິທີການແກ້ໄຂທ່ີ ເດັກຈະເຂົ້າຮ່ວມ ໃນໂປຣແກຣມການສິດສອນແບບເລັ່ງລັດ ຫຼື
ໂປຣແກຣມການສິດສອນເຂັ້ມຂຸ້ ນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່
IDEA ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດກໍານົດໃຫ້ IEPs ສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ໃຫ້ມີບໍລິການການເຊື່ອມຕ່ໍ .
ບໍລິການການເຊ່ື ອມຕໍ່ຄືຊຸດກິດຈະກໍາການປະສານງານທ່ີ ອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍເດັກຍ້າຍຈາກໂຮງຮຽນໄປຍັງກິດຈະ
ກໍາຫຼັງເລີກຮຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ອາຍຸ ທ່ີ ແຜນການເຊື່ອມຕໍ່ຄວນເລ່ີ ມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດເທັກຊັດ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ຈັດການກັບບັນຫາດ່ັ ງກ່າວໃນ
IEP ຖ້າເໝາະສົມ ບ່ໍ ໃຫ້ກາຍຕອນນັກຮຽນຮອດອາຍຸ 14 ປີ:
(1) ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງນັກຮຽນທີ່ເໝາະສົມໃນການເຊື່ອມຕ່ໍ ຂອງນັກຮຽນຕ່ໍ ຊີວິດດ້ານນອກລະບົບໂຮງຮຽນ
ຂອງ ລັດ;
(2) ຖ້ານັກຮຽນອາຍຸ ນ້ອຍກວ່າ 18 ປີ, ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີ ເໝາະສົມໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນັກຮຽນໂດຍພ່ໍ ແມ່
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ:
(A) ພ່ໍ ແມ່ຂອງນັກຮຽນ ຫຼື
(B) ໂຮງຮຽນຂັ້ນເມືອງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ;
(3) ຖ້ານັກຮຽນມີອາຍຸ ຂ້ັ ນຕ່ໍ າ 18 ປີ, ການມີສ່ວນຮວມໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອະນາຄົດໂດຍພ່ໍ ແມ່
ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຄົນອ່ື ນໆ, ຖ້າພໍ່ແມ່ ຫຼື ຄົນອ່ື ນໆ:
(A) ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍນັກຮຽນ ຫຼື ເມືອງຂອງໂຮງຮຽນທ່ີ ນັກຮຽນໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ; ຫຼື
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(B) ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກນັກຮຽນທ່ີ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃການຕັດສິນໃຈທ່ີ ສະໜ
ັ ບສະໜູນ;
(4) ທາງເລືອກການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍທ່ີ ເໝາະສົມ
ລວມເຖິງການກະກຽມສໍາລັບຫຼັກສູ ດລະດັບ
ມັດທະຍົມ;
(5) ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າວຽກທີ່ເໝາະສົມ;
(6) ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຈ້າງງານທີ່ເໝາະສົມ;
(7) ຖ້ານັກຮຽນມີອາຍຸ ຢ່າງຕໍ່າ 18 ປີ, ຄວາມພ້ອມຂອງສະພາບແວດລ້ອມການສິດສອນທ່ີ ເໝາະສົມຕາມອາຍຸ
ລວມເຖິງທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນທີ່ຈັດຕຽມນັກຮຽນສໍາລັບການສຶກສາ ຫຼື
ການອົບຮົມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ການຈ້າງງານແບບປະສົມປະສານທ່ີ ແຂ່ງຂັນ ຫຼື
ການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ ໃນການສື່ສານກັບເປ້ົ າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງການເຊ່ື ອມຕໍ່ຂອງນັກຮຽນ;
(8) ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະທ່ີ ເໝາະສົມ;
(9) ສະຖານະການທ່ີ ເໝາະສົມສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແນະນໍານັກຮຽນ
ຫຼື
່
້
່
ຜູ ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ ຕໍໜວຍງານລັດຖະບານສໍາລັບການບໍລິການ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດທາງສຸ ຂະພາບ
ລວມເຖິງການແນະນໍາຕໍ່ໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານເພື່ອຈັດວາງນັກຮຽນລົງໄປໃນລາຍການລໍຖ້າສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດທົ່ວໄປທີ່ມີໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ;
ແລະ
(10) ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຄວາມເໝາະສົມ:
(A) ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ, ການບໍລິການ, ຫຼັກສູ ດ ແລະ ໂອກາດອ່ື ນໆ
ເພ່ື ອຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການພັດທະນາທັກສະການຕັດສິນໃຈ; ແລະ
(B) ສະໜ
ັ ບສະໜູນ
ແລະ
ບໍລິການເພ່ື ອສົ່ງເສີມອິດສະລະພາບ
ແລະ
້
້
ການຕັດສິນໃຈດວຍຕົນເອງຂອງນັກຮຽນ, ລວມເຖິງສະໜ
ັ ບສະໜູນຂໍຕົກລົງການຕັດສິນໃຈ.
ພາກ B ຂອງ IDEA ກໍານົດໃຫ້ການເລ່ີ ມຕ້ົ ນບ່ໍ ກາຍ IEP ທໍາອິດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມ່ື ອເດັກອາຍຸ 16 ປີ ຫຼື
ນ້ອຍກວ່າ ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າເໝາະສົມ, IEP ຈະຕ້ອງລວມເປ້ົ າໝາຍມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ທ່ີ ສາມາດວັດແທກຢ່າງເໝາະສົມໂດຍອີງຕາມການປະເມີນການເຊື່ອມຕ່ໍ ທ່ີ ເໝາະສົມຕາມອາຍຸ
ເຊ່ິ ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ອົບຮົມ, ການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະທ່ີ ເໝາະສົມ. IEP
ຕ້ອງລວມມີບໍລິການເຊ່ື ອມຕ່ໍ ເຊ່ິ ງລວມເຖິງຫຼັກສູ ດການສຶກສາ
ທ່ີ ຈໍາເປັນເພ່ື ອຊ່ວຍເດັກໃນການໄປເຖິງເປົ້າໝາຍເຫ່ ຼົ ານ້ັ ນ.
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງຖືກເຊີນໄປທີ່ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ເມ່ື ອມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເປົ້າໝາຍຫຼັງມັດທະຍົມສຶກສາ. ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ,
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າ ທາງເລືອກ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູ ກທ່ານໄດ້ຖືກພິຈາລະນາແລ້ວ. ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ແລະ ມີອາຍຸ 14
ປີເປັນຢ່າງຕໍ່າ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຊື່ອມຕ່ໍ ຂອງນັກຮຽນໂດຍທ່ານ ແລະ
ຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ. ນອກຈາກນ້ັ ນ, ໃນຂອບເຂດທ່ີ ເໝາະສົມ
ພ້ອມກັບໜ
ັ ງສືຍິນຍອມຂອງທ່ານ ຫຼື ໜ
ັ ງສື ຍິນຍອມຂອງນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຊີນຕົວແທນຂອງໜ່ວຍງານທ່ີ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊ່ິ ງອາດຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫ້ ຫຼື
ຈ່າຍການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່.
ເມ່ື ອລູ ກຂອງທ່ານອາຍຸ ຮອດ 18 ປີ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ ແລະ ແຈ້ງເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນ
ການເຊ່ື ອມຕ່ໍ ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ອະນາຄົດໂດຍທ່ານ ແລະ ຄົນອ່ື ນໆ ຖ້າເໝາະສົມ, ຖ້າທ່ານ ແລະ ຄົນອ່ື ນ:
•

ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ ຫຼື LEA ທ່ີ ນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນ; ຫຼື

ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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•

ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ເພ່ື ອເຂົ້າຮ່ວມຕາມຂໍ້ຕົກລົງໃນການຕັດສິນໃຈສະໜ
ັ ບສະໜູນ.
ນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່

ເມ່ື ອເດັກອາຍຸ ຮອດ 18 ປີ, ເດັກຈະກາຍເປັນນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ◌່.
ນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ມີສິດທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໃນນາມຂອງຕົນເອງ ເວັ້ນແຕ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ວ່າ ຂາດຄວາມສາມາດ.
່ຶ ງປີກ່ອນທີ່ລູ ກຂອງທ່ານຈະອາຍຸ 18 ປີ,
ທ່ີ ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD ເຊ່ິ ງຈັດຂ້ຶ ນຢ່າງໜ້ອຍ ໜ
ລູ ກຂອງງທ່ານຈະຮຽນຮູ ້ ວ່າສິດໃນການຕັດສິນໃຈເລືອກການສຶກສາ ຈະຖ່າຍທອດຈາກຜູ້ ປົກຄອງ
ຂອງພວກເຂົາມາເຖິງພວກເຂົາ. IEP ຂອງລູ ກທ່ານຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງເພ່ື ອຢືນຢັນ ວ່າຜູ້ ປົກຄອງ ແລະ
ເດັກໄດ້ຮັບການແຈ້ງກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດສິດ. ມັນຍັງລວມມີການຖະແຫຼງທ່ີ ອະທິບາຍຂ້ໍ ມູ ນ ແລະ
ເຄື່ອງມືທ່ີ ໃຊ້ຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ ປົກຄອງ, ທາງເລືອກໃນການເປັນຜູ້ ປົກຄອງ ແລະ ຂໍ້ມູ ນທີ່ແບ່ງປັນ
ກ່ຽວກັບການສະໜ
ັ ງສະໜູນ ແລະ ການບໍລິການອ່ື ນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພ່ື ອຊ່ວຍໃນການໃຊ້ຊີວິດອິດສະຫຼະ.
ເມ່ື ອສິດຂອງທ່ານຖືກຖ່າຍທອດໄປເຖິງນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ, ທັງທ່ານ ແລະ ນັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານ
ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນທ່ີ ກໍານົດໃນອະນາຄົດທັງໝ
ົ ດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຈ້ງເຕືອນຂອງການປະຊຸມ
ຄະນະກໍາມະການ ARD ບໍ່ແມ່ນການເຊື້ອສໍາລັບທ່ານໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ. ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເຂ້ົ າຮ່ວມການ
ປະຊຸມໄດ້ ຖ້ານັກຮຽນຜູ້ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານເຊີນທ່ານ ຫຼື ໃຫ້ອະນຸ ຍາດໂຮງຮຽນເພ່ື ອເຊີນທ່ານ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາການໂອຕິສຕິກ
ຕາມ 19 TAC §89.1055(e), ສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ມີອາການໂອຕິສຕິກ ມີ 11 ຍຸ ດທະສາດທ່ີ ຕ້ອງພິຈາລະນາ
ເຊ່ິ ງອີງຕາມແບບການທົບທວນໂດຍ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ,
ການປະຕິບັດທາງການສຶກສາອີງຕາມການຄ້ົ ນຄວ້າໃນລະດັບທ່ີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ເມ່ື ອຈໍາເປັນ,
ຍຸ ດທະສາດເຫ່ ຼົ ານ້ີ ຕ້ອງຖືກແຈ້ງໃນ IEP. ເມ່ື ອບໍ່ຈໍາເປັນ, IEP ຕ້ອງລວມມີການຖະແຫຼງເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ
ພື້ນຖານທີ່ມີການກໍານົດໄວ້. ຍຸ ດທະສາດເພີ່ມຕື່ມທ່ີ ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາແມ່ນ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ໂປຣແກຣມການສຶກສາທີ່ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ;
ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນທ່ີ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງແບບທໍາມະດາ;
ການຝຶກອົບຮົມອີງຕາມຊຸມຊົນ ຫຼື ໃນບ້ານ ຫຼື ທາງເລືອກບ່ອນເຮັດວຽກ;
ຍຸ ດທະສາດສ່ົ ງເສີມພຶດຕິກໍາດ້ານບວກ;
ການວາງແຜນອະນາຄົດ;
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສະໜ
ັ ບສະໜູນຜູ້ ປົກຄອງ/ຄອບຄົວ;
ອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຕໍ່ເດັກນ້ອຍທ່ີ ເໝາະສົມເພື່ອກໍານົດກິດຈະກໍາ;
ການແຊກແຊງການສື່ສານ;
ການສະໜ
ັ ບສະໜູນ ແລະ ຍຸ ດທະສາດທັກສະສັງຄົມ;
ການສະໜ
ັ ບສະໜູນດ້ານການສຶກສາ/ພະນັກງານມືອາຊີບ; ແລະ
ຍຸ ດທະສາດການສອນອີງຕາມການທົບທວນໂດຍຜູ້ ຊ່ຽວຊານ, ການປະຕິບັດຕາມການຄ້ົ ນຄວ້າ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ຫູ ໜວກ ຫື ຼ ມີຄວາມລໍາບາກຕໍ່ການໄດ້ຍິນ

ສໍາລັບເດັກທ່ີ ຫູ ໜວກ
ຫຼື
່
ຕ້ອງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເດັກດັງນ້ີ :
•

ມີຄວາມລໍາບາກຕ່ໍ ການໄດ້ຍິນ,

ຄະນະກໍາມະການ

ARD

ຄວາມຕ້ອງການທາງພາສາ ແລະ ການສື່ສານ;
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•
•
•

ໂອກາດສໍາລັບການສ່ື ສານທາງກົງກັບໝູ່ເພ່ື ອນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໃນຮູ ບແບບພາສາ ແລະ
ການສື່ສານຂອງເດັກ;
ລະດັບການສຶກສາ; ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການທັງໝ
ົ ດຂອງເດັກ ລວມເຖິງໂອກາດສໍາລັບການແນະນໍາທາງກົງໃນຮູ ບແບບພາສາ ແລະ
ການສຶກສາຂອງເດັກ.
ເດັກນ້ອຍທີ່ຕາບອດ ຫື ຼ ພິການທາງສາຍຕາ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ສໍາລັບເດັກທ່ີ ຕາບອດ ຫຼື ພິການທາງສາຍຕາ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງລວມຢູ່ ພາຍໃນຄໍາແນະນໍາ IEP ຂອງເດັກໃນຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ຍົກເວ້ັ ນກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາດ ແລະ
ເອກະສານທ່ີ ອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດບໍ່ແມ່ນສື່ການຮຽນຮູ ້ ທ່ີ ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ.
ການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງອີງຕາມການປະເມີນຂອງສື່ການຮຽນຮູ ້ ແລະ
ທັກສະການຮູ ້ ໜ
ັ ງສືທີ່ເໝາະສົມຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍ ການສິດສອນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ ສໍາລັບເດັກທ່ີ ຕາບອດ ຫຼື ພິການທາງສາຍຕາ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກສໍາລັບ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ທັກສະຊົດເຊີຍເຊ່ັ ນ ການພັດທະນາຕົວອັກສອນສໍາລັບຄົນຕາບອດ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ
ທັກສະອື່ນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຫຼັກສູ ດທີ່ເຫຼືອ;
ການປະຖົມນິເທດ ແລະ ການສິດສອນການເຄ່ື ອນໄຫວ;
ທັກສະການຕອບໂຕ້ກັບສັງຄົມ;
ການວາງແຜນອາຊີບ;
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລວມເຖິງອຸ ປະກອນແທນການແນມເຫັນ;
ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດຢ່າງອິດສະຫຼະ;
ສັນທະນາການ ແລະ ຄວາມສຸ ກໃນເວລາຫວ່າງ;
ການພິຈາລະນາຕົນເອງ; ແລະ
ປະສິດທິພາບທາງປະສາດສໍາຜັດ.
ແຜນການແຊກແຊງພຶດຕິກໍາ (BIP)

ຖ້າຄະນະກໍາມະການພິຈາລະນາວ່າ ແຜນການແຊກແຊງດ້ານພຶດຕິກໍາ ຫຼື BIP ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກ,
ແຜນນັ້ນຕ້ອງລວມເປັນສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງ IEP ລູ ກຂອງທ່ານ ແລະ
ມອບໃຫ້ແກ່ອາຈານແຕ່ລະຄົນພ້ອມກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການ ສິດສອນລູ ກຂອງທ່ານ.
ບໍລິການປີການສຶກສາເພີ່ມຕ່ື ມ
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າລູ ກຂອງທ່ານມີຄຸ ນສົມບັດສໍາລັບບໍລິການ ESY ບໍ. ລູ ກຂອງທ່ານຜ່ານ
ເກນບໍລິການ ESY ຖ້າໃນພື້ນທີ່ສໍາຄັນໜ
ຶ່ ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນສະແດງໃນເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ IEP
ປັດຈຸບັນຂອງລູ ກທ່ານ, ລູ ກຂອງທ່ານໄດ້ສະແດງ ຫຼື ອາດຈະຄາດວ່າໄດ້ສະແດງການຖົດຖອຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ
ຮຸ ນແຮງ ເຊ່ິ ງບໍ່ສາມາດ ເກັບຄືນໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຄໍາສັບທ່ີ ວ່າ ຮຸ ນແຮງ ຫຼື
ການທົດຖອຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າ
ເດັກບໍ່ສາມາດຮັກສາທັກສະທີ່ສໍາຄັນຢ່າງໃດຢ່າງໜ
ຶ່ ງໃນກໍລະນີທ່ີ ບໍ່ມີບໍລິການ ESY.
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ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການ ESY, IEP
ຕ້ອງລະບຸ ວ່າເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງໃດໃນ IEP ຈະຖືກກ່າວເຖິງໃນຊ່ວງການບໍລິການ ESY.
ຖ້າໂຮງຮຽນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ສະເໜ
ີ ທີ່ຈະປຶກສາ ຫາລືກັບ ການບໍລິການ ESY ທ່ີ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD
ປະຈໍາປີຂອງລູ ກທ່ານ, ທ່ານອາດຈະຂໍໃຫ້ຄະນະ ກໍາມະການ ARD
ຂອງລູ ກທ່ານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຸ ນສົມບັດຂອງລູ ກທ່ານ. ຂ້ມູ ນກ່ຽວກັບບໍລິການ ESY ມີໃຫ້ທ່ີ :
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Programs_and_Servi
ces/Extended_School_Year_Services_for_Students_with_Disabilities.
ການຈັດວາງ
IDEA ກໍານົດວ່າເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາໃນສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ ມີຂ້ໍ ຈໍາກັດໜ້ອຍທ່ີ ສຸ ດ.
ນ້ີ ໝາຍຄວາມວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາກັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ມີຄວາມພິການໃນລະດັບຄວາມເໝາະສົມສູ ງສຸ ດ.
ການນໍາລູ ກຂອງທ່ານອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາປົກກະຕິອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນໄດ້ ຖ້າຫາກທໍາມະຊາດ ຫຼື
ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄວາມພິການຂອງເຂົາເຮັດໃຫ້ການສຶກສາໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ ພ້ອມກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ
ບໍລິການພິເສດບໍ່ສາມາດບັນລຸ ເຖິງຈຸດທ່ີ ເພິ່ງພໍໃຈໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບໍລິການພິເສດ ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການບໍລິການ ແລະ

ການສະໜ
ັ ບສະໜູນອ່ື ນທີ່ມີໃຫ້ໃນຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ, ສະພາບແວດລ້ອມທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາອື່ນໆ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມນອກຫຼັກສູ ດ ແລະ ບ່ໍ ແມ່ນວິຊາຮຽນ,
ເພ່ື ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທ່ີ ມີຄວາມພິການໄດ້ຮັບການສຶກສາກັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ມີຄວາມພິການໃນລະດັບຄວາມເໝາະສົ
ມສູ ງສຸ ດ.
ສ່ວນສໍາຄັນຂອງຂະບວນການສຶກສາພິເສດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດການຈັດວາງການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບ
ການດໍາເນີນງານ IEP ຂອງເດັກ. ການຈັດວາງໝາຍເຖິງຈຸດຕາມທາງເລືອກການຈັດວາງທ່ີ ຕໍ່ເນື່ອງ (ເຊັ່ນ:
ຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິ, ຫ້ອງຮຽນພິເສດ, ໂຮງຮຽນພິເສດ, ຄໍາແນະນໍາການສຶກສາຢູ່ ບ້ານ, ຄໍາແນະນໍາໃນໂຮງໝ
ໍ ແລະ
ສະຖາບັນ) ທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບເດັກທ່ີ ມີຄວາມພິການ. ການຈັດວາງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຕໍາແໜ່ງທ່ີ ຕັ້ງ ຫຼື ສະຖານທ່ີ ສະເພາະ
ທ່ີ ມີການບໍລິການ. ຄະນະກໍາມະການ ARD ກໍານົດການຈັດວາງການສຶກສາອີງຕາມ IEP ຂອງເດັກ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD
ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD ກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນຂອງ IEP ຕ້ອງມີການຕົກລົງເຫັນດີເປັນ
ເອກະພາບຈາກສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ
ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
ການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບນີ້ເອີ້ນວ່າ
ມະຕິເອກະສັນ.
ຄະນະກໍາມະການ
ARD
ຕ້ອງເຮັດວຽກຕາມມະຕິມະຫາຊົນ,
ແຕ່ໂຮງຮຽນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ ງສຸ ດ
ເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າ
IEP
່
່
ລວມມີການບໍລິການທີລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງການເພືອຮັບ
FAPE.
ມັນບ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ
ARD
ອີງຕາມສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
IEP
ຕ້ອງລະບຸ ວ່າທ່ານ ແລະ ຜູ້ ບໍລິຫານເຫັນດີ ຫຼື ບ່ໍ ເຫັນດີກັບ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD.
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດພຽງຄັ້ງດຽວເພ່ື ອໃຫ້ຄະນະ
ກໍາມະການຢູ ດພັກເປັນໄລຍະເວລາໜ
ຶ່ ງບໍ່ເກີນ 10 ມ້ື ລັດຖະການ ຍົກເວັ້ນທ່ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນຈະຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນເອກະພາບ. ຖ້າທ່ານຍອມຮັບການສະເໜ
ີ ໃຫ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ພິຈາລະນາ,
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງກໍານົດ ການປະຊຸມພິຈາລະນາໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີ ຕົກລົງກັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າການທີ່ລູ ກຂອງທ່ານຢູ່ ໃນ ວິທະຍາເຂດເຮັດໃຫ້ລູ ກຂອງທ່ານ ຫຼື
ຄົນອື່ນຕົກຢູ່ ໃນອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານມີຄວາມຜິດທ່ີ ສາມາດ ຖືກໄລ່ອອກໄດ້ ຫຼື
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ຄວາມຜິດທີ່ອາດນໍາໄປສູ ່ ການຈັດວາງໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາທາງເລືອກລົງວິໄນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸ ດພັກ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD.
ໃນຊ່ວງການຢຸ ດພັກ, ສະມາຊິກຕ້ອງພິຈາລະນາທາງເລືອກ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມຕ່ື ມ, ກະກຽມເອກະສານ ແລະ/ຫຼື
ຮັບເອົາຄົນທ່ີ ມີຄວາມສາມາດເພ່ີ ມຕ່ື ມ
ເຊ່ິ ງເປັນຜູ້ ທ່ີ ສາມາດຊ່ວຍໃນການເຮັດໃຫ້ຄະນະກໍາມະການໄປເຖິງຂ້ໍ ຕົກລົງທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ.
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ປະຊຸມກັນອີກຄ້ັ ງ ແລະ ທ່ານຍັງສືບຕ່ໍ ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ,
ຍົກເວັ້ນການບ່ໍ ເຫັນດ້ວຍກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ໍ ກໍານົດເບ້ື ອງຕ້ົ ນຂອງການບໍລິການທ່ີ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ,
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ IEP ທ່ີ ໂຮງຮຽນຕັດສິນວ່າເໝາະສົມສໍາລັບລູ ກຂອງທ່ານ.
ເມ່ື ອບໍ່ບັນລຸ ເຖິງຂໍ້ຕົກລົງເອກະພາບ, ຕ້ອງລວມມີໃບຖະແຫຼງຂອງພື້ນຖານສໍາລັບການບໍ ່ ເຫັນດ້ວຍທ່ີ ລວມມີໃນ
IEP. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການ ARD,
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ຂຽນຄໍາຖະແຫຼງຂອງການບໍ່ເຫັນດ້ວຍໂດຍຕົນເອງ.
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ ້່ ລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍຫ້າມື້ລັດຖະການກ່ອນການກໍາເນີນກ
ານຂອງ IEO, ຍົກເວັ້ນທ່ານເຫັນດ້ວຍຕ່ໍ ໄລຍະເວລາທ່ີ ສັ້ນລົງ.
ຄະນະກໍາມະການ ARD ອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຢຸ ດພັກ
ດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍກວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວທ່ີ ຈະບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວ ກັບອົງປະກອບຂອງ IEP ທ່ີ ຈໍາເປັນທັງໝ
ົ ດ.
ສໍາເນົາຂອງ IEP
ໂຮງຮຽນຕ້ອງມອບສໍາເນົາ IEP ຂອງລູ ກທ່ານໂດຍບ່ໍ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດ. ພາຍໃຕ້ 19 TAC §89.1050(i) ,
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານແມ່ນພາສາສະເປນ,
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂຽນ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ IEP ຂອງລູ ກທ່ານທ່ີ ແປເປັນພາສາສະເປນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ ບໍ່ແມ່ນພາສາສະເປນ,
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸ ດຂີດ ເພ່ື ອໃຫ້ສໍາເນົາຂຽນ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງ IEP
ຂອງລູ ກທ່ານທ່ີ ແປເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ
ພາສາໂດຍກໍາເນີດ ຂອງທ່ານບໍ່ມີພາສາຂຽນ, ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງດໍາເນີນການ ເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າ IEP
ຂອງລູ ກທານຖືກແປປາກເປ່ົ າ ຫຼື ໂດຍວິທີອື່ນທີ່ເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ.
ການແປແບບຂຽນໝາຍຄວາມວ່າ ທຸ ກເນື້ອຫາໃນ IEP ຂອງລູ ກທ່ານ ຈະຖືກແປໃນຮູ ບແບບການຂຽນ.
ໂຮງຮຽນສາມາດຈັດໃຫ້ມີການບັນທຶກສຽງຂອງການປະຊຸມຄະນະ ກໍາມະການ ARD
ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍນາຍແປພາສາ ຫຼື ການແປຂອງການປະຊຸມ ຕາບໃດທ່ີ ເນື້ອຫາທັງໝ
ົ ດໃນ IEP
ຂອງລູ ກທ່ານ ຖືກແປທາງປາກເປ່ົ າ ແລະ ຖືກບັນທຶກ.
ພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງ IDEA, ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຫຍັງກໍຕາມທີ່ຈໍາເປັນ
ເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່າພໍ່ແມ່ເຂົ້າໃຈຂະບວນການດໍາເນີນການທ່ີ ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD

ເຊ່ິ ງລວມເຖິງການຈັດແຈງນາຍແປພາສາສໍາລັບພ່ໍ ແມ່ທ່ີ ຫູ ໜວກ ຫຼື ທ່ີ ມີພາສາແມ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ.
ການທົບທວນ IEP

່ຶ ງເທ່ື ອໜ
່ຶ ງເພ່ື ອທົບທວນ IEP ຂອງລູ ກທ່ານ ແລະ
ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະຕ້ອງພົບກັນຢ່າງໜ້ອຍປີໜ
້
ພິຈາລະນາວ່າ
ໄດ້ບັນລຸ ເປົາໝາຍປະຈໍາແລ້ວບໍ.
ຄະນະກໍາມະການ
ARD
່ຶ ງເພ່ື ອແກ້ໄຂ IEP ຂອງລູ ກທ່ານຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອຈັດການ:
ອາດຈະພົບກັນຖີ່ຂ້ຶ ນກວ່າໜ
ຶ່ ງປີເທ່ື ອໜ
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ໄປສູ ່ ເປົ້າໝາຍປະຈໍາປີ ແລະ ໃນຫຼັກສູ ດທົ່ວໄປ;
ຜົນຮັບຂອງການປະເມີນຄືນໃໝ່;
ຂໍ້ມູ ນກ່ຽວກັບເດັກທ່ີ ມອບໃຫ້ໂດຍຜູ້ ປົກຄອງ;
ຄວາມຕ້ອງການທ່ີ ຄາດຫວັງຂອງເດັກ; ຫຼື
ບັນຫາອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດຂໍຮ້ອງໃຫ້ການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD
ສົນທະນາເຖິງຄວາມກັງວົນທາງການສຶກສາຂອງລູ ກທ່ານ.
ໂຮງຮຽນຕ້ອງຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ມີການປະຊຸມ ຫຼື ຂຽນແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ເຊ່ິ ງອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນ ທ່ີ ທາງໂຮງຮຽນປະຕິເສດທ່ີ ຈະເອ້ີ ນປະຊຸມພາຍໃນຫ້າເຂ້ົ າຮຽນ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັນພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານ
ນອກຈາກມັນເປັນທ່ີ ຊັດເຈນທ່ີ ຈະເຮັດແບບນັ້ນບ່ໍ ໄດ້. ຖ້າພາສາໂດຍກໍາເນີດຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນພາສາຂຽນ,
ໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແຈ້ງການໄດ້ຮັບການແປດ້ວຍປາກ ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ
ເພ່ື ອໃຫ້ທ່ານເຂ້ົ າໃຈແຈ້ງການດ່ັ ງກ່າວ.
ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນອາດຈະຕົກລົງເຮັດການປ່ຽນແປງຕ່ໍ IEP ໂດຍບ່ໍ ຕ້ອງຈັດການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປ່ຽນແປງຕ່ໍ ການພິຈາລະນາຄຸ ນສົມບັດ, ການປ່ຽນແປງຕ່ໍ ການຈັດວາງ ແລະ
ການກໍານົດການສະແດງຕ້ອງເຮັດໃນການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD. ຖ້າປ່ຽນແປງ IEP
ຢູ່ ນອກການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງມີເອກະສານທ່ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນດີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ. ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍ,
ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງມອບສໍາເນົາ IEP ສະບັບແກ້ໄຂພ້ອມກັບການດັດແກ້ເພ່ີ ມຕ່ື ມ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມີການແຈ້ງ ຄະນະກໍາມະການ ARD ຂອງເດັກກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເຫ່ ຼົ ານັ້ນ.
ການປະເມີນຄືນໃໝ່
ເມ່ື ອລູ ກຂອງທ່ານເລ່ີ ມຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນໃໝ່ເປັນໄລຍະ.
ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຕາມສົມຄວນເພື່ອຮັບຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຄືນໃໝ່
. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມ,
ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະເຮັດການປະເມີນຄືນໃໝ່ໂດຍທ່ີ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກທ່ານ.
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະຂໍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື
ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາທີ່ຮອດກໍານົດເພື່ອທົດແທນການຂາດ ການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນຄືນໃໝ່.
ໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ລະເມີດໜ້າທີ່ການຄົ້ນພົບເດັກ ຫຼື ພັນທະຕໍ່ການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານ
ຖ້າໂຮງຮຽນບ່ໍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກເລີກການປະຕິເສດການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕ່ໍ ການປະເມີນຄືນໃໝ່.
ການປະເມີນຄືນໃໝ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການປະເມີນຂັ້ນຕ້ົ ນ. ການປະເມີນຄືນໃໝ່ຕ້ອງຈະຕ້ອງຄອບຄຸ ມພຽງພໍທີ່ຈະ
ພິຈາລະນາວ່າ ລູ ກຂອງທ່ານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຂອງລູ ກທ່ານ. ຖ້າທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນບ່ໍ ເຫັນດ້ວຍ,
ການປະເມີນລູ ກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຄວນປະຕິບັດຢ່າງໜ້ອຍທຸ ກໆສາມປີ.
່ຶ ງການປະເມີນຄືນໃໝ່ເກີດຂ້ຶ ນພາຍໃນປີ ຍົກເວັ້ນທ່ານ ແລະ
ຈະບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ໜ
ທາງໂຮງຮຽນເຫັນດີເປັນອີກຢ່າງ.
ການທົບທວນຂໍ້ມູ ນການປະເມີນທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ (REED) ຕ້ອງເປັນສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ REED
ຕ້ອງເກີດຂ້ຶ ນເພ່ື ອເປັນສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງການປະເມີນເດັກຄືນໃໝ່ໃດໆພາຍໃຕ້ IDEA, ຖ້າເໝາະສົມ.
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ທາງໂຮງຮຽນບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບ ຄໍາຍິນຍອມຂອງທ່ານເພື່ອທົບທວນຂ້ໍ ມູ ນການປະເມີນທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວ. REED
ຈະຕ້ອງຖືກດໍາເນີນການໂດຍ ຄະນະກໍາມະການ ARD ລວມທັງທ່ານ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະຊຸມ.
ສະມາຊິກຈະຕ້ອງທົບທວນຂ້ໍ ມູ ນການ ປະເມີນທີ່ມີຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັບລູ ກຂອງທ່ານ ລວມທັງຂ້ໍ ມູ ນທີ່ທ່ານມອບໃຫ້
ເພ່ື ອພິຈາລະນາຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ ຫຼື ການປະເມີນຄືນໃໝ່.
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຄວນມີການປະເມີນຫຍັງເພີ່ມຕ່ື ມ,ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃດໆທ່ີ ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າຈະມີການເພີ່ມຕ່ື
ມ ຫຼື ດັດແປງຕ່ໍ ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລູ ກທ່ານບໍ.
ຖ້າຄະນະກໍາມະການຕັດສິນໃຈວ່າບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນເພີ່ມຕ່ື ມວ່າ
ລູ ກຂອງທ່ານຄວນສືບຕໍ່ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເຫດຜົນສາລັບການຕັດສິນໃຈນີ້້ ຈະຕ້ອງອະທິບາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານ. ຫຼັງຈາກທີ່ອະທິບາຍເຫດຜົນ
ວ່າເປັນຫຍັງຄະນະກໍາມະການ ARD ຈຶ່ງສະຫຼຸບວ່າຂ້ໍ ມູ ນການປະເມີນທີ່ມີຢູ່ ພຽງພໍແລ້ວ, ທາງໂຮງຮຽນບໍ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນໃໝ່ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຄືນໃໝ່ໃຫ້ສໍາເລັດ
ຍົກເວັ້ນທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນ ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.
ການປະເມີນການສຶກສາອິດສະຫຼະ (IEE)
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບການປະເມີນ ຫຼື ການປະເມີນຄືນໃໝ່ໂດຍທາງໂຮງຮຽນ, ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງ IEE
ໂດຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ. ໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູ ນກັບທ່ານກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ສາມາດຮັບເອົາ IEE ແລະ
ຕ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງເກນການຮັບ IEE ຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. IEE ຕ້ອງເປັນໄປຕາມເກນຂອງໂຮງຮຽນ.
ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍ IEE, ທາງໂຮງຮຽນຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນສໍາລັບ IEE ໂດຍບ່ໍ ຊັກຊ້າ ຫຼື
ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາທ່ີ ຮອດກໍານົດ ເພ່ື ອສະແດງວ່າການປະເມີນນ້ັ ນເໝາະສົມ. ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ IEE
ພຽງຄັ້ງດຽວທີ່ໂດຍເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະ ແຕ່ລະຄັ້ງທ່ີ ໂຮງຮຽນດໍາເນີນການປະເມີນ.
ຖ້າໂຮງຮຽນຮ້ອງຂໍການພິຈາລະນາ ແລະ ເຈ້ົ າໜ້າທີ່ການພິຈາລະນາຕັດສິນວ່າ
ການປະເມີນຂອງໂຮງຮຽນເຫັນວ່າເໝາະສົມ, ທ່ານຍັງມີສິດຕໍ່ IEE, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຮງຮຽນ.
ຂໍ້ມູ ນທີ່ໄດ້ມາຈາກ IEE ທ່ີ ເຖິງເກນໂຮງຮຽນຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການ ARD
ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ບົດບັນຍັດຂອງ FAPE ໂດຍບ່ໍ ຄໍານຶງວ່າໂຮງຮຽນຈະຈ່າຍສໍາລັບ IEE ຫຼື ບ່ໍ .
ການຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມສໍາລັບການບໍລິການ
ເຊ່ັ ນດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານມີອໍານາດທີ່ຈະຍິນຍອມຕໍ່ບົດບັນຍັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານມີອໍານາດທີ່ຈະຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການ.
ການຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານຄວນ ເປັນຮູ ບແບບການຂຽນ.
ເມ່ື ອໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບໜ
ັ ງສືການຍົກເລີກຂອງທ່ານ ກໍຄວນເຄົາລົບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ກ່ອນທີ່ໂຮງຮຽນຈະຢຸ ດການບໍລິການ ກໍຕ້ອງມີແຈ້ງການວ່າການບໍລິການຈະຢຸ ດເຊົາ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ກ່ອນໜ້າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນຈະຢຸ ດການບໍລິການ, ທາງໂຮງຮຽນບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນທຶກການສຶກສາຂອງ
ລູ ກທ່ານ ເພື່ ອລົບລ້າງຂ້ໍ ອ້າງອີງໃດໆຕໍ່ການສຶກສາພິເສດທີ່ຜ່ານມາຂອງລູ ກທ່ານ ແລະ
ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອະດີດ.
ຖ້າທ່ານຍົກເລີກສັນຍາຂອງທ່ານສໍາລັບບົດບັນຍັດຂອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ຍັງສືບຕ່ໍ ,
ລູ ກຂອງທ່ານຈະຖືກພິຈາະນາເປັນນັກຮຽນການສຶກສາປົກກະຕິ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃດໆພາຍໃຕ້
IDEA. ຍິ່ງໄປກວ່ານ້ັ ນ, ຖ້າທ່ານຍົກເລີກຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການ,
ທາງໂຮງຮຽນອາດຈະບໍ່ຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຂະບວນການພິຈາລະນາເພື່ອພະຍາມປ່ຽນແປງ ຫຼື
ທ້າທາຍການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ.
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ການຈົບການສຶກສາ
່ຶ ງໃນຈຸດປະສົງຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງລັດໃນເທັກຊັດຄື ນັກຮຽນທຸ ກຄົນຈະຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນຈົນກວ່າ
ໜ
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມ.
ນັກຮຽນຕ້ອງຜ່ານມາດຕະຖານທ່ີ ກໍານົດເພ່ື ອຈົບການສຶກສາດ້ວຍ ໃບປະກາດຈົບຊ້ັ ນມັດທະຍົມປົກກະຕິ.
ສໍາລັບເດັກທ່ີ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຂະບວນການທ່ີ ກໍານົດ ເມື່ອກະກຽມການຈົບຊັ້ນຂອງນັກຮຽນ ຫຼື ການໂຈະການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍ້ອນນັກຮຽນບໍ່ໄດ້ຜ່ານເກນອາຍຸ ອີກຕ່ໍ ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ ທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈົບການສຶກສາ.
ພາຍໃຕ້ IDEA, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີສໍາລັບນັກຮຽນເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຜູ້ ໃຫຍ່ທ່ີ ມີສິດຈົນກວ່າເຂົາຮຽນຈົບ ດ້ວຍໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປົກກະຕິ ຫຼື
ກາຍອາຍຸ ຕາມທ່ີ ເກນລະບຸ ໄວ້ສໍາລັບການສຶກສາສາທາລະນະທ່ີ ເໝາະສົມ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ
ເຊ່ິ ງແມ່ນອາຍຸ 21 ປີໃນແທັກຊັດ ຫຼື ມີອາຍຸ 21 ປີໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ. ນັກສຶກສາຜູ້ ໃຫຍ່ທ່ີ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ ທ່ີ ມີອາຍຸ 21 ປີໃນວັນທີ 1
ກັນຍາຂອງສົກປີຮຽນແມ່ນມີສິດສໍາລັບການບໍລິການຈົນເຖິງຈົບປີການສຶກສານັ້ນ ຫຼື
ຈົນຈົບການສຶກສາໂດຍຮັບໄດ້ຮັບລາງວັນໃບປະກາດຈົບຊ້ັ ນມັດທະຍົມປົກກະຕິຕາມມາດຕະຖານຫຼັກສູ ດ ແລະ
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານໜ່ວຍກິດທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບນັກຮຽນໃນການສຶກສາທົ່ວໄປ, ແລ້ວແຕ່ວ່າສ່ິ ງໃດຈະມາກ່ອນ.
ເມ່ື ອສິດຂອງນັກຮຽນທ່ີ ເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື
ຜູ້ ໃຫຍ່ຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶກສາພິເສດຖືກໂຈະຍ້ອນການຈົບການສຶກສາ
ດ້ວຍໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປົກກະຕິ ຫຼື ຍ້ອນເກີນເກນອາຍຸ ສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການສຶກສາພິເສດ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີໜ
ັ ງສືແຈ້ງການກ່ຽວກັບການໂຈະການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ່ານກ່ອນໜ້າ. ນອກຈາກນ້ີ ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ຜົນສະຫຼຸບການຮຽນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດດ້ານການຮຽນ ແລະ
ການປະຕິບັດແກ່ນັກຮຽນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່
ເຊ່ິ ງຈະລວມເຖິງຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຊ່ວຍນັກຮຽນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຜູ້ ໃຫຍ່ເພ່ື ອບັນລຸ ຕາມເປົ້າໝາຍຫຼັງມັດທະຍົມຂອງນັກຮຽນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ ໃຫຍ່.
ນັກຮຽນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍ່ທ່ີ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຈົບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປົກກະຕິ
ໂດຍການຜ່ານມາດຕະຖານຫຼັກສູ ດດຽວກັນ ແລະ
່ຶ ງໃນໂປຣແກຣມການຈົບການສຶກສາ (ເຊັ່ນ:
ກໍານົດໜ່ວຍກິດທ່ີ ມີໃຫ້ຕໍ່ນັກຮຽນໃນການສຶກສາທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ໜ
ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມພ້ື ນຖານ, ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມທ່ີ ແນະນໍາ,
ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມທີ່ມີຜົນງານທ່ີ ແຕກຕ່າງ ຫຼື ໂປຣແກຣມມັດທະຍົມຂັ້ນຕ່ໍ າ)
ເຊ່ັ ນດຽວກັນກັບການຜ່ານການປະເມີນຂອງລັດທີ່ກໍານົດໄວ້.
ນັກຮຽນທີ່ກໍາລັງຈົບການສຶກສາທຸ ກຄົນທີ່ມີສິດສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແຕ່ການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງນັກສຶກສາຖືກຍົກເລີກ ຍ້ອນການໄດ້ຮັບປະກາສະນີຍະບັດມັດທະຍົມປາຍແບບປົກກະຕິ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນສະຫຼຸບ ຜົນງານການຮຽນ ແລະ ການປະຕິບັດ.
ບົດສະຫຸຼ ບນ້ີ ຄວນພິຈາລະນາຕາມສົມຄວນຈາກມຸ ມມອງຂອງຜູ້ ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ ແລະ
ໜ
ັ ງສືແນະນໍາຈາກໜ່ວຍບໍລິການຜູ້ ໃຫຍ່ກ່ຽວກັບວິທີຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການປະຊຸມເປົ້າໝາຍ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ສໍາລັບນັກຮຽນບາງຄົນ, ຜົນສະຫຼຸບຕ້ອງລວມມີການປະເມີນຂອງນັກຮຽນ.
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ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ນັກຮຽນທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຜູ້ ໃຫຍ່ທ່ີ ຈົບການສຶກສາ ແຕ່ບໍ່ມີໃບປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍແບບປົກກະຕິ
ແລະ ມີອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່າ 22 ປີ ແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາສາທາລະນະທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ເໝາະສົມພາຍໃຕ້ IDEA.
ພາຍໃຕ້ສະຖານະການບາງຢ່າງ ເດັກນ້ອຍອາດກັບໄປໂຮງຮຽນ ແລະ
ຮັບບໍລິການຕະຫຼອດໝ
ົ ດສົກປີຮຽນໃນປີທີ່ເຂົາເຂົາສູ ່ ອາຍຸ 22 ປີ.
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານຕ້ອງການກັບມາຮຽນຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການ ARD
ຕ້ອງພິຈາະນາບໍລິການການສຶກສາທ່ີ ຈໍາເປັນ.
ການລົງວິໄນ
ມີກົດພິເສດທ່ີ ນໍາໃຊ້ກັບການລົງວິໄນຕ່ໍ ເດັກທ່ີ ມີຄວາມພິການຫຼາຍກວ່າລົງວິໄນຕໍ່ເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ.
ໂດຍທ່ົ ວໄປ,
ເດັກທ່ີ ມີຄວາມພິການບ່ໍ ສາມາດລົບອອກຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍກ
ວ່າ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນ ຖ້າການປະພຶດຜິດນັ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງເຂົາ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ,
ສະຖານະການທາງວິໄນເກີດຂຶ້ນກັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມພິການກະຕຸ ້ ນໃຫ້ມີການກໍານົດການປະຊຸມຄະນະກໍາມະກາ
ນ ARD.
ການຍ້າຍອອກໄລຍະສ້ັ ນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນອາດຈະຍ້າຍລູ ກຂອງທ່ານອອກຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາ
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານ ລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນ.
ການຍ້າຍອອກນີ້ອາດຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວ ທ່ີ ເໝາະສົມ (IAES),
ສະພາບແວດລ້ອມອື່ນ ຫຼື ການລົງວິໄນຕິດຕ່ໍ ກັນບ່ໍ ເກີນ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນເທ່ົ າທີ່ມາດຕະການ
ທາງວິໄນນໍາໃຊ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ມີຄວາມພິການ ແລະ ສໍາລັບການຍ້າຍອອກເພ່ີ ມຕ່ື ມທ່ີ ບໍ່ເກີນ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນ
ຕິດຕ່ໍ ກັນໃນສົກປີຮຽນດຽວກັນນັ້ນ, ເພື່ອແຍກເຫດການການປະພຶດຜິດຕາບໃດທີ່ການຍ້າຍບ່ໍ ໄດ້ຖືເປັນການ
ປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. ສິ່ງນ້ີ ມັກເອ້ີ ນວ່າ ກົດ 10 ມື◌້.
ການລົງໂທດທາງວິໄນເປັນເວລາ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື
ໜ້ອຍກວ່ານ້ັ ນບໍ່ໄດ້ກະຕຸ ້ ນຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະເອີ້ນປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການ ARD
ນອກຈາກການໄລ່ອອກຈະປະກອບເປັນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ.
ເຂດການສຶກສາບໍ່ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທ່ີ ບໍ່ໄດ້ພິການ
ແຕ່ຖືກໄລ່ອອກຈາກການຈັດວາງໃນປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເປັນ 10 ມື້ຮຽນ ຫຼື ຕໍ່າກວ່ານັ້ນໃນສົກປີນັ້ນ.
ໂຮງຮຽນພຽງແຕ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່ານໃນຊ່ວງການຍ້າຍໄລຍະສ້ັ ນ
ຖ້າມັນໃຫ້ການບໍລິການແກ່ເດັກທ່ີ ບໍ່ມີຄວາມພິການ ເຊິ່ງຖືກຍ້າຍອອກຄ້າຍໆກັນ.
ຍອດລວມການຍ້າຍອອກທັງໝ
ົ ດ 10 ມ້ື ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນສາມາດສ່ັ ງໃຫ້ມີການຍ້າຍໄລຍະສັ້ນເພ່ີ ມຕື່ມໃນສົກຮຽນປີດຽວກັນ ເພື່ອແຍກເຫດກາ
ນການປະພຶດຜິດ, ເຊິ່ງການຍ້າຍເຫ່ ຼົ ານ້ີ ບໍ່ໄດ້ຖືເປັນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ. ຫຼັງຈາກທີ່ລູ ກຂອງທ່ານ
ຖືກຍ້າຍອອກເປັນເວລາ 10 ມື້ເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນໃນສົກຮຽນປີດຽວກັນ, ຖ້າການຍ້າຍບ່ໍ ແມ່ນສໍາລັບ 10
ມ້ື ເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນການຈັດວາງ,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີການບໍລິການເພື່ອໃຫ້ລູ ກຂອງທ່ານສືບຕ່ໍ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼັກສູ ດການສຶກສາທ່ົ ວໄປ
່ຶ ງ ແລະ ເພ່ື ອພັດທະນາສູ ່ ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນ IEP ຂອງລູ ກທ່ານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ ໃນອີກສະພາບແວດລ້ອມໜ
່ຶ ງຄົນ
ພະນັກງານໂຮງຮຽນຕ້ອງປຶກສາຫາລືກັບອາຈານຂອງນັກຮຽນຢ່າງໜ້ອຍໜ
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ເພ່ື ອຕັດສິນໃຈວ່າການບໍລິການໃດເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ IDEA ກໍານົດໄວ້ໃນ 34 CFR §300.530(d)(5)
ຄະນະກໍາມະການ ARD ກໍານົດການບໍລິການທ່ີ ເໝາະສົມຖ້າການໄລ່ອອກແມ່ນການປ່ຽນແປງໃນການຈັດວາງ.

ການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ
ການຍ້າຍເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຈາກສະຖານະການສຶກສາປັດຈຸບັນຂອງເຂົາຄືການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ
ຖ້າການຍ້າຍແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື ເດັກມີການຍ້າຍເປັນຊຸດທ່ີ ຖຶວ່າເປັນຮຸ ບແບບ.
ຮູ ບແບບຂອງການຍ້າຍເກີດຂຶ້ນເມື່ອ:
•
•
•

ລວມການຍ້າຍທັງໝ
ົ້ ດເຫ່ ຼົ ານ້ີ ຫຼາຍກວ່າ 10 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນໃນສົກປີຮຽນ;
ການປະພຶດຂອງເດັກມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບການປະພຶດຂອງເດັກໃນເຫດການໃນອະດີດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທ່ີ ວ່າສ່ົ ງ
ຜົນເຖິງການຍ້າຍເປັນຊຸດ; ແລະ
ປັດໄຈອ່ື ນເຊັ່ນຄວາມຍາວຂອງການຍ້າຍ, ຈໍານວນເວລາທັງໝ
ົ ດທ່ີ ເດັກນ້ອຍຖືກຍ້າຍ ແລະ
ຄວາມໃກ້ຄຽງຂອງການຍ້າຍຕ່ໍ ແຕ່ລະອັນ.

ທາງໂຮງຮຽນຈະພິຈາລະນາອີງຕາມພ້ື ນຖານຂອງແຕ່ລະກໍລະນີວ່າ
ຮູ ບແບບຂອງຈໍານວນການຍ້າຍເພ່ື ອປ່ຽນແປງການຈັດວາງ.
ທ່ານອາດຈະທ້າທາຍການຕັດສິນຂອງໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບວ່າ
ແບບແຜນການໄລ່ອອກເກີດຂ້ຶ ນຜ່ານຂະບວນການພິຈາລະນາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ
ການພິຈາລະນາຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸ ຕິທໍາ ຫຼືບໍ່.
ຖ້າທາງໂຮງຮຽນສະເໜ
ີ ການຍ້າຍທີ່ຖືເປັນການປ່ຽນແປງການຈັດວາງ,
່
້
ເຈົາໜ້າທີໂຮງຮຽນຕ້ອງແຈ້ງທ່ານກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນນ້ັ ນ ແລະ ໃຫ້ສໍາເນົາ
ແຈ້ງການຂອງການປ້ອງກັນການປະຕິບັດງານ ແກ່ທ່ານ. ສິ່ງນ້ີ ຕ້ອງສໍາເລັດໃນມື້ທ່ີ
ມີການຕັດສິນເພື່ອປ່ຽນແປງການຈັດວາງຂອງເດັກ. ນອກຈາກນີ້,
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງເອີ້ນປະຂຸ ມຄະນະກໍາມະການ ARD ເພ່ື ອດໍາເນີນການສິ່ງທ່ີ ເອີ້ນວ່າ
ການພິຈາລະນາອາການສະແດງ. ການປະຊຸມເພ່ື ອພິຈາລະນາອາການສະແດງຕ້ອງເກີດຂ້ຶ ນພາຍໃນເວລາ 10
ມື້ຮຽນ ຫຼັງຈາກວັນທີທ່ີ ເກີດມີການຕັດສິນໃຈໃຫ້ປ່ຽນແປງການຈັດວາງຂອງເດັກນ້ອຍ.
ການພິຈາລະການສະແດງ
ເມ່ື ອດໍາເນີນ
ການພິຈາລະນາການສະແດງ,
ຄະນະກໍາມະການ
່
້
ຕ້ອງທົບທວນຂໍມູ ນທີກ່ຽວຂ້ອງທັງໝ
ົ ດໃນໄຟລ໌ຂອງ ລູ ກທ່ານ ລວມເຖິງ IEP, ຂໍ້ສັງເກດຂອງຄູ
ຂໍ້ມູ ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໆທ່ີ ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານເພ່ື ອພິຈາລະນາ:
ຄວາມປະພຶດ
• ຖ້າ
ໃນ
ຄໍາຖາມເກີດຈາກ
ຫຼື
ມີຄວາມສໍາພັນໂດຍກົງ
ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມພິການຂອງລູ ກທ່ານ; ຫຼື
• ຖ້າຄວາມປະພຶດ ໃນ ຄໍາຖາມເປັນຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຮງຮຽນເພ່ື ອດໍາເນີນ IEP.

ARD
ແລະ
ແລະ

່ຶ ງເປັນໄປຕາມນັ້ນ
ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD ພິຈາລະນາວ່າເງື່ອນໄຂຂໍ້ໃດຂ້ໍ ໜ
ແລ້ວການປະພຶດຄືການສະແດງອອກຂອງ ຄວາມພິການຂອງເດັກ. ຖ້າຄະນະກໍາມະການ ARD
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່ຶ ງບໍ່ເປັນໄປຕາມນ້ັ ນ ແລ້ວການ
ພິຈາລະນາວ່າເງື່ອນໄຂຂໍ້ໃດຂ້ໍ ໜ
່
ປະພຶດກໍບໍແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ.
ເມ່ື ອການປະພຶດແມ່ນການສະແດງອອກ
ຖ້າການປະພຶດແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງລູ ກທ່ານ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງ:
•
•

ດໍາເນີນການປະເມີນພຶດຕິກໍາການປະຕິບັດ (FBA), ຍົກເວັ້ນທາງໂຮງຮຽນຈະດໍາເນີນການ FBA ກ່ອນ
ການປະພຶດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງການຈັດວາງເກີດຂຶ້ນ ແລະ ນໍາ BIP ໄປໃຊ້; ຫຼື
ຖ້າມີ BIP ຢູ ແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບ BIP ແລະ ປັບປ່ຽນມັນຕາມຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຈັດການພຶດຕິກໍາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການ ARD ຕ້ອງສົ່ງລູ ກຂອງທ່ານກັບຄືນຈາກບ່ອນທີ່ລູ ກຂອງທ່ານຖືກຍ້າຍອອກ
ຍົກເວ້ັ ນ:

•
•

ທ່ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເຫັນດີທີ່ຈະປ່ຽນແປງການຈັດວາງເພື່ອເປັນສ່ວນໜ
ຶ່ ງຂອງການແກ້ໄຂ BIP
ລູ ກຂອງທ່ານ; ຫຼື
ລະເມີດ
ການທ່ີ ລູ ກຂອງທ່ານ
່ຕໍຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ
່ຶ ງໃນສະຖານະການພິເສດທີ່ອະທິບາຍດ້ານລຸ ່ ມ.

ຖ້າຄະນະກໍາມະການ
ARD
້
ພຶກຕິກໍາຂອງລູ ກທ່ານເກີດຈາກຄວາມລົມເຫຼວຂອງໂຮງຮຽນຕ່ໍ ການປະຕິບັດຕາມ
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງດໍາເນີນການທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂຂ້ໍ ບົກຜ່ອງ.

ສະຫຼຸບວ່າ
IEP,

ເມ່ື ອການປະພຶດບ່ໍ ແມ່ນການສະແດງອອກ
ຖ້າການປະພຶດບໍ່ແມ່ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງລູ ກທ່ານ,
ພະນັກງານໂຮງຮຽນສາມາດລົງວິໄນກັບລູ ກຂອງ ທ່ານດ້ວຍວິທີດຽວກັນກັບເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນ,
ຍົກເວັ້ນການບໍລິການ ການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງດໍາເນີນຕ່ໍ ໄປ. ຄະນະກໍາມະການ ARD ຂອງເດັກຈະພິຈາລະນາ
IAES ເຊ່ິ ງເດັກຈະໄດ້ຮັບ.
ສະຖານະການພິເສດ
ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະຍ້າຍລູ ກຂອງທ່ານໄປ IAES ເປັນເວລາສູ ງເຖິງ 45 ມ້ື ເຂົ້າຮຽນ ໂດຍບ່ໍ ຄໍານຶງວ່າພຶດຕິກໍາ
ດັ່ງກ່າວເປັນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມພິການຂອງເຂົາໃນກໍລະນີທີ່ລູ ກຂອງທ່ານ:
•
•
•

ພົກພາ ຫຼື ຄອບຄອງອາວຸ ດທ່ີ ໂຮງຮຽນ, ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫຼື ໃນຊ່ົ ວໂມງຮຽນ;
ເຈດຕະນາຄອບຄອງ ຫຼືນໍາໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດທ່ີ ຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຂາຍ ຫຼື
ຊັກຊວນໃຫ້ຂາຍສານຄວບຄຸ ມໃນຂະນະທ່ີ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ, ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ຫຼື ໃນຊົ່ວໂມງຮຽນ; ຫຼື
ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດທາງຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ຢູ່ ໂຮງຮຽນ,
ໃນບໍລິເວນໂຮງຮຽນ
່
ໃນຊົວໂມງຮຽນ.

ຫຼື

ຄະນະກໍາມະການ ARD ຈະພິຈາລະນາ IAES ເຊ່ິ ງເດັກຈະໄດ້ຮັບ.
ການຄຸ ້ ມຄອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີ ຍັງຖືວ່າບ່ໍ ຜ່ານເກນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຖ້າລູ ກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຜ່ານເກນສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງ
ແຕ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນການປະພຶດທີ່ລະເມີດຈັນຍາບັນຂອງນັກຮຽນ,
ຄູ ່ ມືຂອງພ່ໍ ແມ່ ກ່ ຽວກັບຂະບວນການເຂົ້າຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການໄລ່ ອອກ
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ລູ ກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຄຸ ້ ມຄອງຕາມຂ້ັ ນຕອນໃນ IDEA
ຖ້າໂຮງຮຽນຮູ ້ ວ່າລູ ກຂອງທ່ານເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການກ່ອນທີ່ພຶດຕິກໍາຈະເກີດຂ້ຶ ນ. ຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມຕື່ມກ່ຽວກັບ
ຫົວຂ້ໍ ນ້ີ ສາມາດຫາໄດ້ໃນ Notice of Procedural Safeguards.
ການເລັ່ງຂະບວນການພິຈາລະນາຄະດີ
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດ້ວຍກັບການຕັດສິນກ່ຽວກັບການຈັດວາງໃນ IAES ຫຼື ການພິຈາລະນາການສະແດງອອກ,
ທ່ານສາມາດ ຮ້ອງຂໍຂະບວນການພິຈາລະນາແບບເລັ່ງດ່ວນ.
ທາງໂຮງຮຽນກໍສາມາດຮຽກຮ້ອງຂະບວນການພິຈາລະນາຄະດີແບບ ເລ່ັ ງດ່ວນ
ຖ້າທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງການທ່ີ ຈະທ້າທາຍຂອງການທ່ີ ລູ ກຂອງທ່ານຈະກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຫຼັງຈາກຄະນະ ກໍາມະການ
ARD ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າການປະພຶດຂອງເຂົາເປັນການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການ.
ການແກ້ບັນຫາການໂຕ້ ຖຽງ
ບາງຄັ້ງ, ຂໍ້ຜິດພາດກໍເກີດຂຶ້ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸ , ການປະເມີນ, ການຈັດວາງການສຶກສາ ຫຼື ບົດບັນຍັດຂອງ
FAPE ຕ່ໍ ລູ ກຂອງທ່ານທ່ີ ມີຄວາມພິການ. ຖ້າມີຂ້ໍ ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶ້ນ,
ທ່ານໄດ້ຮັບການສະໜ
ັ ບສະໜູນເປັນຢ່າງສູ ງໃຫ້ເຮັດວຽກກັບ
ພະນັກງານໂຮງຮຽນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານສາມາດຖາມໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການແກ້ ບັນຫາການໂຕ້ຖຽງທີ່ສະເໜ
ີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ ປົກຄອງ. TEA
ມີສີ່ຕົວເລືອກສໍາລັບການແກ້ໄຂຂ້ໍ ຂັດແຍ່ງການສຶກສາພິເສດ: ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ IEP ຂອງລັດ,
ບໍລິການ ການໄກ່ເກ່ຍ, ຂະບວນການແກ້ໄຂການຕ່ໍ ວ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ໂປຣແກຣມຂະບວນການພິຈາລະນາ.
ຂໍ້ມູ ນກ່ຽວກັບຕົວເລືອກການແກ້ໄຂການໂຕ້ຖຽງສາມາດຫາໄດ້ໃນ Notice of Procedural Safeguards.
ຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມຕ່ື ມສາມາດຫາໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ້ຂອງ TEA ແລະ URL ຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
https://tea.texas.gov/Academics/Special_Student_Populations/Special_Education/Dispute_Resolu
tion/Special_Education_Dispute_Resolution_Processes/.
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອເພ່ີ ມຕື່ມ
ສໍາລັບລາຍການຄວາມໝາຍຂອງຄໍາຫຍໍ້າທັງໝ
ົ ດແມ່ນສາມາດຫາໃນເອກະສານນີ້, ເບິ່ງທ່ີ
http://fw.escapps.net/display/Webforms/ESC-FW-Glossary.aspx?DT=G&LID=en.
ສໍາເນົາຂອງເອກະສານສະບັບນ້ີ ແມ່ນມີໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 15 ພາສາ ເທິງເວັບໄຊ້ SPEDTex
https://www.spedtex.org/index.cfm/parent-resources/parents-guide-to-the-ard-process/.
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍສໍາເນົາຈາກທ່ີ ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ພະແນກການສຶກສາພິເສດຂອງໂຮງຮຽນ.
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