
 
 

 
 
 

ປ້ືມຄູມ່ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ  
ສໍາລັບພ່ໍແມຜູ່້ປົກຄອງ 

(ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃນການສຶກສາພເິສດ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ສິງຫາ 2013 

 
 

 
 
 

ລັດໄອໂອວາ (Iowa) 
ພະແນກສຶກສາ 

ອາຄານຫ້ອງການ  Grimes State 
ເມືອງ Des Moines, ລັດໄອໂອວາ 50319-0146 

ສະພາບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາລັດ 
 

  



 
 

ລັດໄອໂອວາ 
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ 

ອາຄານຫ້ອງການ Grimes State 
ເລກທ ີ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, ຈາກເຂດເມືອງ Woodward 
ທ່ານ LaMetta Wynn, ຈາກເຂດເມືອງ Clinton 
ທ່ານ McKenzie Baker, ສະມາຊິກນັກຮຽນ, ຈາກ Forest City 

 
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ 

  ທ່ານ Jason E. Glass, ອໍານວຍການ ແລະ ຫົວໜ້າຜູບ້ໍລິຫານ  
   ຂອງສະພາບໍລຫິານການສຶກສາປະຈໍາລັດ  
  ທ່ານ Gail M. Sullivan, ຫົວໜ້າພະນັກງານ 
   

ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບ 
  ທ່ານ David Tilly, ຜູ້ບໍລິຫານ 

ທ່ານ Mary Delagardelle, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ບໍລິຫານຂະແໜງ 
  ທ່ານ Thomas A. Mayes, ທະນາຍຄວາມປະຈໍາຂະແໜງ 

 
ທ່ານ Sarah Brown, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຍດຸທະສາດ ແລະການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ 

  ທ່ານ Barb Guy, ຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດ 
  ທ່ານ Deb Samson, ທີ່ປຶກສາຂອງສໍານັກງານຍດຸທະສາດແລະການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຮຽນ 
 
  ທ່ານ Amy Williamson, ຫົວໜ້າສໍານັກງານຝ່າຍການປັບປຸງໂຮງຮຽນ 
  ທ່ານ Sharon Hawthorne, ທີ່ປຶກສາຂອງສໍານັກງານຝ່າຍການປັບປຸງໂຮງຮຽນ 

 
ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາທີ່ກໍານົດບໍ່ໃຫ້ມກີານເລືອກປະຕິບັດດ້ານເຊ້ືອຊາດ, ຄວາມເຊື່ອ, ສີຜິວ, ເພດ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ, ລັກສະນະທາງ
ເພດ, ຊາດກໍາເນີດ, ເພດ, ຄວາມພິການ, ສາດສະໜາ, ອາຍຸ, ຄວາມສໍາພັນທາງການເມືອງ, ຫຼື ສະຖານະຄວາມເປັນພໍ່ແມ່ຕົວຈິງ ຫຼື ອາດເປັນໄປໄດ້, ສະຖານະທາງ
ຄອບຄົວ ຫືຼ ການແຕ່ງງານ ໃນບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ, ຫຼື ຫຼັກປະຕິບັດດ້ານການວ່າຈ້າງງານຂອງພະແນກສຶກສາ ຕາມການກໍານົດຂອງປະມວນກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ 
ໝວດທີ 216.9 ແລະ 256.10(2), ຫົວບົດ VI ແລະ VII ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະເຮືອນ ປີ 1964 (42 U.S.C. § 2000d ແລະ 2000e), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ຄ່າຈ້າງເທ່ົາທຽມກັນ ປີ 1973 (29 U.S.C. § 206, ແລະອື່ນໆ), ຫົວບົດ IX (ການປັບປຸງການສຶກສາ, 20 U.S.C. §§ 1681 – 1688) ໝວດທີ 504 (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຟື້ນຟູ ປີ 1973, 29 U.S.C. § 794), ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມພິການຂອງຊາວອາເມຣິກາ (42 U.S.C. § 12101, ແລະອື່ນໆ). 
 
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ຂ້ໍຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍນ້ີຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ກະລະນຸ ຕິດຕໍ່ຫາທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍປະຈໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອ
ໂອວາ, ທີ່ອາຄານຫ້ອງການ Grimes State, 400 E 14th St, ເມືອງ Des Moines IA 50319-0146, ເບີໂທລະສັບ 515/281-5295, ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາຫົວໜ້າຫ້ອງການສິດທິ
ພົນລະເມືອງ, ກະຊວງສຶກສາສະຫະລັດ, Citigroup Center, 500 W. Madison, Suite 1475, Chicago, IL 60661, ໂທລະສັບ 312/730-1560, ແຟັກ 312/730-
1576, ອເີມວ:  OCR.Chicago@ed.gov.  



 
 

ສາລະບານ 
 

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

ຂ້ອຍສາມາດຊອກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກໃສ? ................................................................................ 1 
ໜ່ວຍງານທີສ່າມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ................................................................................................................................................................. 1 
ຫົວໜ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ (LEA) .................................................................................................................................. 1 
ອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA) ............................................................................................................................................................ 1 

ພະແນກສຶກສາ (DE) ລັດໄອໂອວາ ........................................................................................................................................................... 2 
ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບພ່ໍແມ່ນັກຮຽນລັດໄອໂອວາ (PTI) ............................................................................................... 2 
ຫ້ອງການສິດທຄິົນພິການໄອໂອວາ (DRI) ................................................................................................................................................ 2 
ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ (CIL) .............................................................................................................................. 2 

ຂໍມູ້ນທ່ົວໄປກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ .................................................................................... 3 
ຂ້ອຍຈະໄດສ້ໍາເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເມ່ືອໃດ? ........................................................................................... 3 
ແຈ້ງການໃດແດທ່ີພ່ະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຫຂ້້ອຍກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ? .............................................. 3 
ແຫຼ່ງຂໍມູ້ນອື່ນ ........................................................................................................................................................................................... 4 

ການເຂ້ົາເຖິງບັນທຶກການສຶກສາ .............................................................................................................................................................. 5 
ການກວດເບິ່ງບັນທຶກການສຶກສາ ............................................................................................................................................................. 5 
ບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ................................................................................................................................................................................ 5 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການອັດສໍາເນົາບັນທຶກຕ່າງໆ ....................................................................................................................................... 5 
ສິດທໃິນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ ........................................................................................................................................... 5 
ນິຍາມຄວາມໝາຍ: ຂ້ໍມູນທີສ່າມາດລະບຕຸົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນ .................................................................................................................... 5 
ບັນທຶກທີໄ່ດ້ຮັບການປົກປ້ອງ .................................................................................................................................................................... 6 
ບັນທຶກທີເ່ຊ່ືອວ່າບໍຖື່ກຕ້ອງ ....................................................................................................................................................................... 6 
ການໄຕ່ສວນ FERPA ............................................................................................................................................................................. 6 

ການອະນຸຍາດເປີດເຜີຍບັນທຶກຕ່າງ .ໆ..................................................................................................................................................... 6 
ການປົກປ້ອງຄວາມລັບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ..................................................................................................................................... 7 
ບັນທຶກທີບ່ໍຕ່້ອງການອີກຕໍໄ່ປ .................................................................................................................................................................... 7 

ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ................................................................................................. 7 
ການຍິນຍອມເຫັນດ ີ................................................................................................................................................................................. 7 
ການຍິນຍອມເຫັນດສີໍາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ............................................................................................................................... 7 
ການປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດສີໍາລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕ້ົນ ................................................................................................. 8 
ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕ້ົນເມື່ອເດັກຢູ່ໃນການດແູລອຸປະຖໍາຂອງລັດ .......................................................................................................... 8 

ການຍິນຍອມເຫັນດເີພ່ືອເລີ່ມການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງຕ່າງ  ໆ............................................................................ 8 
ການປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຕ່ໍີກັບການບໍລິການ ....................................................................................................................... 8 
ການຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການບໍລິການ ............................................................................................................................. 8 
ຫຼັງຈາກທີທ່່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີ ............................................................................................................................................ 9 
ການຍິນຍອມເຫັນດສີໍາລັບການປະເມີນຜົນຄືນໃໝ່ .................................................................................................................................. 9 
ການພະຍາຍາມຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດ ີ.............................................................................................................................................. 9 
ຕົວຢ່າງສະເພາະອື່ນສໍາລັບການຍິນຍອມເຫັນດ.ີ...................................................................................................................................... 9 



 
 

ຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດ ີ...................................................................................................................................................... 10 

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ..................................................................................................................... 10 
ບັນດາກອງປະຊຸມທີລ່ວມເອົາພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ............................................................................................................................................ 10 

ແຈ້ງການກອງປະຊຸມ ............................................................................................................................................................................ 10 
ກອງປະຊຸມຫຍັງ? .................................................................................................................................................................................. 10 
ການຕັດສິນເລື່ອງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ ..................................................................................................................................................... 11 

ບໍສ່າມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ............................................................................................................................................................................ 11 
ການຕັດສິນທີບ່ໍມີ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ............................................................................................................................. 11 

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ .......................................................................................... 11 
ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ (IEE)ແມ່ນຫຍັງ ................................................................................................................ 11 

ການຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ IEE ........................................................................................................................................................... 11 
ການຕອບຄືນຂອງທາງໂຮງຮຽນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍເຮັດການປະເມີນຜົນ IEE .......................................................................................... 11 
ການປະເມີນຜົນ IEE ທີພ່ໍ່ແມ່ຮ້ອງຂໍໃຫເ້ຮັດ........................................................................................................................................... 12 
ການຈ່າຍຄ່າການປະເມີນຜົນ IEE ........................................................................................................................................................ 12 
ສິ່ງອື່ນທ ີ່ຄວນຮູ້ ...................................................................................................................................................................................... 12 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ ................................................................................................................................ 12 
ຈຸດປະສົງ ............................................................................................................................................................................................... 12 
ຄໍານິຍາມ ............................................................................................................................................................................................... 12 

ຂໍ້ມູນໃນແຈ້ງການ .................................................................................................................................................................................. 13 
ແຈ້ງການເປັນແບບໃດ............................................................................................................................................................................ 13 

ທາງເລືອກໃນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ັດແຍ້ງ ....................................................................................................... 14 
ພາກສະເໜີ ........................................................................................................................................................................................... 14 
ການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ ............................................................................................................................................................................. 14 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process .................................................................................................................................................. 14 
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process .................................................................................................................................................... 14 

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ .................................................................................................... 15 
ກໍານົດເວລາຂອງການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ .................................................................................................................................................. 15 

ການຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາສໍາລັບການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ........................................................................................................................ 15 
ການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ ................................................................................................................................................................ 16 

ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫັຼກ Due Process (ຍັງເອີ້ນວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process) ... 16 
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process ເມ່ືອໃດ ................................................................................................................................ 16 
ກໍານົດເວລາການຍື່ນ ............................................................................................................................................................................. 16 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບກໍານົດເວລາ .................................................................................................................................................................... 16 
ການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ................................................................................................................................................ 17 
ຂໍ້ກໍານົດຂອງການຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕສ່ວນຕາມຫຼັກ Due Process....................................................................................................... 17 
ການຕັດສິນກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກຂໍກໍ້ານົດຫຼືບໍ ່....................................................................................... 17 
ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process ........................................................................................................................ 17 
ການປ່ຽນແປງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process .............................................................................................................. 17 

ການຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງເຂດການສຶກສາ/ອົງການ AEA.................................................................................................... 18 



 
 

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

ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ .................................................................................................................. 18 
ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ ................................................................................................................................................................... 18 
ຈດຸປະສົງ ............................................................................................................................................................................................... 19 

ການຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ ...................................................................................................................................................... 19 
ຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ ............................................................................................................................................. 19 
ໄລຍະແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງ ........................................................................................................................................................................... 19 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້....................................................................................................................................... 19 
ຂໍ້ຕົກລົງແກ້ໄຂຈາກກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ .................................................................................................................................... 19 

ໄລຍະທົບທວນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ .................................................................................................................................... 20 

ການໄກເ່ກ່ຍ  ................................................................................................................ 20 
ການໄກ່ເກ່ຍທີມີ່ໃຫ ້................................................................................................................................................................................ 20 
ລະບຽບຂ້ັນຕອນການໄກ່ເກ່ຍ .................................................................................................................................................................. 20 
ຜູໄ້ກ່ເກ່ຍ ................................................................................................................................................................................................ 20 
ຄວາມຍຸຕທິໍາຂອງຜູໄ້ກ່ເກ່ຍ .................................................................................................................................................................... 20 

ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ .............................................................................................................................................................................. 20 
ບໍແ່ນ່ໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ການໄກເ່ກ່ຍ ...................................................................................................................................................... 21 

ສະຖານະຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການໄກ່ເກ່ຍ ......................................................................................................................................... 21 

ການໄຕສ່ວນຍຸຕິທໍາຕາມຫັຼກ Due Process......................................................................................... 21 
ການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ Due Process ......................................................................................................................................... 21 
ຜູພິ້ພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ Judge (ALJ) ......................................................................................................................................... 21 
ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ .................................................................................................................................................................. 22 
ປະເດັນບັນຫາທີ່ປກຶສາຫາລໃືນການໄຕ່ສວນ .......................................................................................................................................... 22 
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process .................................................................................................... 22 

ສິດທໃິນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ .............................................................................................................................................................. 23 
ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ .................................................................................................................................................................. 23 
ສິດທຂິອງພ່ໍແມ ່...................................................................................................................................................................................... 23 

ເຫດຜົນສໍາລັບຄໍາຕັບສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ...................................................................................................................................... 23 
ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນເພ່ີມເຕີມ .......................................................................................................................................................... 23 
ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ ............................................................................................................................................... 23 
ຜູອ້ື່ນທີໄ່ດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນ ....................................................................................................................................................... 24 
ກໍານົດເວລາສໍາລັບຄໍາຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນ ..................................................................................................................................... 24 

ກົດການຕຄີວາມໝາຍ .......................................................................................................................... 24 
ຄໍານິຍາມ ແລະ ຈຸດປະສົງ ..................................................................................................................................................................... 24 

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ..................................................................................................................... 24 
ການມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ...................................................................................................................................................... 24 
ການກໍານົດຄ່າທໍານຽມທີສ່ົມເຫດສົມຜົນ ................................................................................................................................................. 24 

ຄ່າທໍານຽມທີຕ້່ອງຈ່າຍໂດຍທະນາຍ ຄວາມຂອງທ່ານ ............................................................................................................................ 24 

ຄ່າທໍານຽມທີຕ້່ອງຈ່າຍໂດຍທ່ານ ຫຼືທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ................................................................................................................. 25 



 
 

ຄ່າທໍານຽມທີຖື່ກຫ້າມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີກ່່ຽວຂ້ອງ .................................................................................................................................. 25 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບຂີດຈໍາກັດດ້ານການແກ້ໄຂ............................................................................................................................................... 25 
ການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ........................................................................................................................................................ 25 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ ......................................................................................................................................................... 25 

ການປະພຶດ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນ ............................................................................ 26 
ສິດອໍານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ .................................................................................................... 26 

ການຕັດສິນກໍານົດຕາມແຕ່ລະກໍລະນ ີ.................................................................................................................................................... 26 
ທົ່ວໄປ .................................................................................................................................................................................................... 26 
ສິດອໍານາດເພ່ີມເຕີມ .............................................................................................................................................................................. 26 

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

ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ .................................................................................................... 27 
ຄໍານິຍາມ ............................................................................................................................................................................................... 27 
ປະກົດການສະແດງອອກອັນເປັນຜົນຈາກຄວາມພິການ ......................................................................................................................... 27 

ຜົນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ IEP ............................................................................................................................... 27 
ການດໍາເນີນການເມື່ອແມ່ນຜົນຂອງການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການ ............................................................................................. 27 
ສະພາບການພິເສດ................................................................................................................................................................................ 27 
ຄໍານິຍາມຂອງສະພາບການພິເສດ ......................................................................................................................................................... 28 
ການແຈ້ງບອກ ....................................................................................................................................................................................... 28 

ການອຸທອນ  ................................................................................................................................... 28 
ທົ່ວໄປ .................................................................................................................................................................................................... 28 

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

ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່າງການອຸທອນ .......................................................................................... 29 
ທົ່ວໄປ .................................................................................................................................................................................................... 29 

ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍົກຍ້າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນ .................. 29 
ທົ່ວໄປ .................................................................................................................................................................................................... 29 

ການກໍານົດການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນ .............................................................................................................. 29 
ສິດອໍານາດ ............................................................................................................................................................................................ 29 

ການປົກປ້ອງສໍາລັບເດັກທ່ີຍັງບໍທັ່ນມສິີດໄດຮ້ັບການສຶກສາພເິສດ .......................................................... 30 
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ ............................................................................................................................................................................................ 30 

ຄໍານິຍາມຂອງການຮັບຮູ້ກ່ອນ................................................................................................................................................................ 30 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບການຮັບຮູ້ກ່ອນ................................................................................................................................................................ 30 
ການບໍຮູ້່ມາກ່ອນ .................................................................................................................................................................................... 30 

ການນໍາສ່ົງຫາ ແລະ ການດໍາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊກ້ົດໝາຍ ແລະຕຸລາການ .................... 30 
ການນໍາສົ່ງເດັກຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ................................................................................................................................... 30 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂດການສຶກສາ ................................................................................................................................................. 31 

ບົດບັນຍັດສໍາລັບພໍແ່ມ່ຕົວແທນ .............................................................................................................. 31 
ການແຕ່ງຕ້ັງພໍແ່ມຕົ່ວແທນ .................................................................................................................................................................... 31 



 
 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ AEA .................................................................................................................................................... 32 
ເກນມາດຖານຂອງພ່ໍແມ່ຕົວແທນ .......................................................................................................................................................... 32 
ໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢູອ່າໄສທີ່ບໍມີ່ໃຜມານໍາ ...................................................................................................................................................... 32 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມຕົ່ວແທນ .................................................................................................................................................... 32 
ການແຕ່ງຕ້ັງພໍແ່ມຕົ່ວແທນ .................................................................................................................................................................... 32 

ການໂອນສິດທິໃຫແ້ກເ່ດັກ ..................................................................................................................... 32 
ການໂອນສິດທກ່ິຽວກັບບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ...................................................................................................................................... 32 
ການໂອນສິດທ:ິ IDEA ........................................................................................................................................................................... 32 
ການແຈ້ງບອກການໂອນສິດ ................................................................................................................................................................... 33 

ການບັນຈເຸດັກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພໍ່ແມ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ເມື່ອການສຶກສາພາກລັດທ່ີ ເໝາະ
ສົມແລະບໍ່ເສຍຄ່າ (FAPE) ແມ່ນປະເດັນບັນຫາ ................................................................................... 33 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານສຶກສາເອກະຊົນ .............................................................................................................................. 33 
ການຈ່າຍແທນຄືນສໍາລັບການເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ................................................................................................................. 33 
ການຫຼຸດ ຫຼືການປະ ຕິເສດການຈ່າຍແທນຄືນ ........................................................................................................................................ 33 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບການຫຼຸດ ຫຼືການປະຕິເສດ ............................................................................................................................................... 34 

ພາກຕິດຄັດ A:  ຄໍານິຍາມ ................................................................................................................... 35 
ພາກຕິດຄັດ B:  ຄໍານິຍາມ- ສະພາບການພເິສດກ່ຽວກັບການປະຕບິັດວິໄນ ........................................... 37 
ພາກຕິດຄັດ C:  ຊື່ຫຍໍ ້........................................................................................................................... 38 
ພາກຕິດຄັດ D: ແບບຟອມຕົວຢ່າງ ........................................................................................................ 39 
ພາກຕິດຄັດ E: ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບການໃຊ້

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫືຼເງິນປະກັນໄພ .................................................................................... 46 

 
  



1 
 

 

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ 

 
ພາກສະເໜ ີ ພ່ໍແມ່ຜູປ້ົກຄອງມີສິດທ,ິ ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ເຊ່ິງນໍາໃຊ້ກັບທຸກໆດ້ານຂອງຂະບວນການສຶກສາແບບ

ພິເສດ. 
  
ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະລັດຖະບານກາງໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີຈ່ະຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຕັດສິນກໍານົດວ່າພິການ ແລະ ຢູໃ່ນໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ສາທາລະນະທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE). 
 
ເອກະສານນ້ີໃຊ້ເປັນໃບແຈ້ງບອກການປົກປ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂ້ົາໃຈບັນດາສິດທທິີມ່ີໃຫແ້ກ່
ທ່ານ ແລະລູກຂອງທ່ານຜ່ານກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊ່ັນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາສໍາລັບຜູພ້ິການ 
(IDEA 2004) ແລະຂໍລ້ະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດລັດໄອໂອວາ. ບາງຂົງເຂດເນື້ອໃນທີໄ່ດ້ທົບທວນປັບປຸງໃນ
ເອກະສານນ້ີປະກອບມີ: 

 ແຈ້ງການ 
 ການຍິນຍອມເຫັນດຢີ່າງມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ 
 ການຮັກສາບັນທຶກ 
 ການປະເມີນຜົນ,  
 ການໄກ່ເກ່ຍ 
 ຫຼັກ Due Process 
 ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ 
 ອາຍບຸັນລນຸິຕິພາວະ ແລະ  
 ການປະຕິບັດວໄິນ 

 

ຂ້ອຍສາມາດຊອກການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຈາກໃສ? 

ໜ່ວຍງານທີສ່າ 
ມາດຊ່ວຍເຫຼືອ 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄໍາອະທິບາຍທາງປາກເປົ່າເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທຂິອງທ່ານ, ຈົ່ງຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນຕໍໄ່ປນ້ີ ເພ່ືອຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພ່ີມເຕີມ: 
 
 ຫົວໜ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ 
 ອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA) ຂອງທ່ານ 
 ພະແນກການສຶກສາ (DE) ລັດໄອໂອວາ 
 ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບພໍແ່ມ່ນັກຮຽນລັດໄອໂອວາ, ສູນ ASK Resource center 
 ຫ້ອງການສິດທຄິົນພິການລັດໄອໂອວາ 
 ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວິດແບບເພ່ິງຕົນເອງ 

 

ຫົວໜ້າເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼືຫົວໜ້າ
ໂຮງຮຽນ (LEA) 
 

ທັງທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາລ້ວນແຕມີ່ສ່ວນໃນການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. ຖ້າທ່ານ ຫຼືພະນັກງານໂຮງຮຽນມີຄວາມກັງວົນໃຈ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ, ຈົ່ງໃຊ້ທຸກໂອກາດເພ່ືອເປີດການສົນທະນາໂອລ້ົມໂດຍໄວ ແລະຢ່າງເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບ
ບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ. ຖ້າລູກຂອງທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ, ຈົ່ງມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນ
ການພັດທະນາໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງລູກທ່ານ. 

 

ອົງການສຶກສາປະ
ຈໍາເຂດ (AEA) 
 

ຖາມຫາ: 
 ຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດ 
 ຜູປ້ະສານງານການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ຂອງ AEA, ຍັງເອີ້ນວ່າ ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ 
 ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງພ່ໍແມ່ນັກຮຽນ ແລະຄອູາຈານຂອງ AEA 

 
ເບີໂທລະສັບສໍາລັບແຕ່ລະ AEA: 
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AEA 1 Elk der 8 0-632-5918 
AEA 267 Cedar Falls 800-542-8375 
AEA 8 Pocahontas 800-669-2325 
AEA 9 Bettendorf 800-947-2329 
AEA 10 Cedar Rapids 800-332-8488 
AEA 11 Johnston 800-362-2720 
GHAEA Council Bluffs 800-432-5804 
GPAEA Ottumwa 800-622-0027 
NWAEA Sioux City 800-352-9040 

 

 
ພະແນກສຶກສາ 
(DE) ລັດໄອໂອວາ 
 

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

 
ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ
ສໍາລັບພໍແ່ມນ່ັກຮຽນ
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 

 
ຫ້ອງການສິດທຄິົນ
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 

 
ສູນສົ່ງເສີມການດໍາ
ເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງ
ຕົນເອງ (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 
 
 

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 
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ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ 

 
ຂ້ອຍຈະໄດສ້ໍາເນົາ
ເອກະສານກ່ຽວກັບ
ລະບຽບການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງເມື່ອ
ໃດ? 
 

ທ່ານຈະໄດຮັ້ບສໍາເນົາເອກະສານລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານທີພິ່ການ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປ.ີ   
 
ນອກນັ້ນ, ສໍາເນົາຊຸດໜຶ່ງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຫທ້່ານ: 
 ຫຼັງຈາກການນໍາສົ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼືການຮ້ອງຂໍເຮັດການປະເມີນຜົນສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ; 
 ພາຍຫຼັງທີທ່່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຮຽນແບບລັດຄັ້ງທໍາອິດ ໃນປີຮຽນນ້ັນ; 
 ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການຕັດສິນດໍາເນີນການປະຕິບັດວໄິນ ທີ່ກ່ໍໃຫເ້ກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ; ແລະ  
 ພາຍຫຼັງທີທ່່ານຮ້ອງຂໍເອົາລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ. 

 
ແຈ້ງການໃດແດທ່ີ່
ພະແນກສຶກສາລັດ
ໄອໂອວາ ຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຫຂ້້ອຍກ່ຽວກັບ
ລະບຽບການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງ? 
 

ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງເອົາທ່ານແຈງ້ການທີພ່ຽງພໍເພ່ືອແຈ້ງໃຫທ້່ານຮູຢ້່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. ພວກມັນລວມມີ: 
 
ປືມ້ຄູມ່ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງທີມີ່ໃຫເ້ປັນ:  
 ພາສາອັງກິດ 
 ພາສາສະເປນ 
 ພາສາບອັສເນັຍ 
 ພາສາເຊີເບັຍ-ໂຄເອເຊຍ 
 ພາສາຫວຽດນາມ 
 ພາສາອາຣາບກິ, ແລະ 
 ພາສາລາວ 

 
ໝາຍເຫດ: ສະບັບແປຂອງປືມ້ຄູມ່ລືະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງແມ່ນມີໃຫຢູ້ເ່ທິງເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາໄອໂອວາທີ່: 
http://www.educateiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=602&Itemid=1604 
 
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ 
 ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີຂ້ໍ່ມູນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຮັກສາໄວ;້ 
 ປະເພດຂ້ໍມູນທີຊ່ອກຫາ; 
 ວິທກີານທີທ່າງລັດຈະໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ (ລວມທັງແຫຼ່ງຂ້ໍມູນຈາກໃຜທີ່ຂໍມູ້ນຈະຖືກເກັບກໍາເອົາ); ແລະ 
 ການນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນທີຈ່ະເຮັດ. 
 ສັງລວມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີບ່ັນດາອົງການເຂ້ົາຮ່ວມຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໃນເລື່ອງການ

ເກັບມ້ຽນ, ການເປີດເຜີຍຕ່ໍພາກສ່ວນທີສາມ, ການຮັກສາໄວ້, ແລະ ການທໍາລາຍຖ້ິມ ບັນດາຂ້ໍມູນລະບຕຸົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ. 
 ລາຍລະອຽດຂອງທຸກໆສິດທຂິອງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີມີ່ຕ່ໍກັບຂ້ໍມູນນ້ີ, ລວມທັງສິດທິພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ FERPA (ຂໍ້ 34 

C.F.R. ພາກ 99). 
 

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນຈະມີກິດຈະກໍາລະບຕຸົວ, ຊອກຫາ, ຫຼປືະເມີນຜົນທີສ່ໍາຄັນ, ເຊ່ັນວ່າ ໂຄງການ child find, ໜັງສືແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ເຜີຍແຜ ່ຫຼ ືປະກາດໃນໜັງສືພິມ ຫຼືສືອ່ື່ນ ,ໆ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ, ໂດຍມີການເຜຍີແຜຢ່່າງພຽງພໍເພື່ອ
ແຈ້ງໃຫພ້ໍ່ແມ່ຜູປ້ົກຄອງທົ່ວທັງລັດໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໃນການຊອກຫາ, ລະບຕົຸວ ແລະ ປະເມນີຜົນເດັກນ້ອຍ ທີ່
ຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ແຫຼ່ງຂໍມູ້ນອື່ນ  ແຫຼ່ງຂໍມູ້ນອື່ນອື່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA 2004, ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ ແລະ ຂໍ້

ກໍານົດ ແລະກົດລະບຽບອື່ນທີ່ສໍາຄັນສາໍລັບພ່ໍແມນັ່ກຮຽນ: 
 
ບັນດາເວັບໄຊທີມ່ີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພ່ໍແມນັ່ກຮຽນ: 
 ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ 
http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=592 
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາຂອງຄົນພິການ (IDEA) 2004 
http://idea.ed.gov 
ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບຂໍມູ້ນອ້າງອີງຂອງທ່ານ, ຂໍກໍ້ານົດສໍາລັບເນື້ອໃນຂອງຄູມ່ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້
ປົກຄອງແມ່ນເບິ່ງໄດ້ໃນຫົວຂ້ໍ 20 USC § 1415(d) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາສໍາລັບຄົນພິການ 
(IDEA) 2004. 
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທດິ້ານການສຶກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA): 
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 
 
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂໍມ້ ູນອ້າງອີງອື່ນ :ໆ 
 ຄິດຫາທາງແກ້ ເມ່ືອມີສິ່ງຜິດພາດ – ແມ່ນເອກະສານຈາກພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ 
 ສູນເຜຍີແຜຂ້ໍ່ມູນສໍາລັບຄົນພິການແຫ່ງຊາດ, NICHY, http://www.nichcy.org, ແມ່ນເວັບໄຊໜຶ່ງທີມີ່ການພິມເຜີຍແຜ່

ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA 2004, ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບຄວາມພິການ. 
 ສູນ PACER, http://www.pacer.org/legislation/idea/index.asp ມີເອກະສານບົດສັງລວມຂອງກົດໝາຍ IDEA 

2004 ໃນເວລາທີພິ່ມເຜີຍແຜສ່ິ່ງນີ,້ ເຊ່ັນດຽວກັບຂ້ໍມູນອື່ນໆສໍາລັບຄອບຄົວທີມ່ີເດັກນ້ອຍພິການ. 
 ເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ສໍາລັບການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ ທີ:່  

http://educateiowa.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1280&Itemid=3480 
 
ສອບຖາມເອົາຂໍມ້ ູນເພີ່ມເຕີມນໍາຄປູະຈໍາຫ້ອງຂອງລູກທ່ານ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ທີປ່ຶກສາ AEA (ພະນັກງານ AEA ຜູ້
ທີມ່ ັກໂອລ້ົມກັບທ່ານເປັນປະຈໍາກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ & ບັນທຶກການສຶກສາ 

 

ການເຂົ້າເຖິງບັນ 
ທຶກການສຶກສາ 

ອົງການລດັຖະບານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫທ້່ານກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງທຸກໆບັນທຶກການສຶກສາທີຖ່ືກເກັບກໍາ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາ
ໃຊ້ໂດຍອົງການດ້ານການສຶກສາ ຜ່ານຂ້ໍກໍານົດທັງໃນກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທດິ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA). 
 
ອົງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍກວດເບິ່ງ ຫຼ ືກວດກາບັນທຶກຕ່າງໆ ໂດຍບໍມີ່ການຊັກຊ້າທີບ່ໍຈ່ໍາເປັນ – ບໍໃ່ຫ້
ແກ່ຍາວເກີນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ແລະ ກ່ອນທີຈ່ະມີການປະຊຸມໃດໆກ່ຽວກັບ IEP ຫຼື ການພິຈາລະ ນາຕັດສິນ ຫຼື ກອງ
ປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ໃດໜຶ່ງ. 

 
ການກວດເບິ່ງ
ບັນທຶກການສຶກສາ 

ໃນຖານະເປັນພ່ໍຫຼແືມ່ຂອງເດັກພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງທຸກໆບັນທຶກການສຶກສາຂອງ
ລູກທ່ານກ່ຽວກັບ: 
 ການລະບຕົຸນຕົວ;  
 ການປະເມີນຜົນ;  
 ການບັນຈດຸ້ານການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ; ແລະ 
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານ. 

 
ບັນທຶກຂອງລູກ
ທ່ານ 

ແຕລ່ະອົງການຕ້ອງໄດ້ສະໜອງໃຫພ້ໍ່ແມ່, ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ, ບັນຊີລາຍການກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ສະຖານທີຂ່ອງບັນທຶກການ
ສຶກສາ ທີໄ່ດ້ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໂດຍອົງການນ້ັນໆ. 

 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍສໍາລັບ
ການອັດສໍາເນົາ
ບັນທຶກຕ່າງ  ໆ

ແຕລ່ະອົງການອາດຈະຄິດໄລ່ເອົາຄ່າທໍານຽມສໍາລັບສໍາເນົາຂອງເອກະສານບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ຖ້າຄ່າທໍານຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນການ
ສະກັດກ້ັນທ່ານຈາກສິດທໃິນການກວດເບິ່ງ ແລະ ກວດກາບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ. ອົງການອາດຈະບໍ່ໄລເ່ອົາຄ່າທໍານຽມຕ່ໍກັບການ
ຊອກຫາ ຫຼ ືຊອກຄົ້ນຄືນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. 

 
 
ສິດທໃິນການ
ກວດກາ ແລະ ກວດ
ເບິ່ງບັນທຶກ 

ສິດທໃິນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງຂອງທ່ານລວມມີສິ່ງຕ່ໍໄປນີ້: 
 
 ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກອົງການທີເ່ຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກັບການຮ້ອງຂໍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເອົາຄໍາອະທິບາຍ 

ແລະ ການຕີຄວາມໝາຍຂອງເອກະສານບັນທຶກ; 
 ສິດທໃິນການຮ້ອງຂໍໃຫອ້ົງການສະໜອງສໍາເນົາບັນທຶກທີປ່ະກອບມີຂ້ໍມູນທີຖ່້າວ່າບໍສ່າມາດສະໜອງສໍາເນົາໃຫຈ້ະ

ສະກັດກັ້ນທ່ານຈາກການປະຕິບັດສິດທໃິນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກນ້ັນ; 
 ສິດທໃິນການມີຕົວແທນຂອງທ່ານເພ່ືອເຮັດໜ້າທີກ່ວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກແທນທ່ານ. 

 
ໝາຍເຫດ: ອົງການຈະຖືວ່າພ່ໍຫຼແືມ່ເປັນຜູ້ມີສິດອໍານາດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ເວັ້ນເສຍ
ແຕ່ ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແຈ້ງວາ່ພໍ່ຫຼແືມ່ຂອງເດັກເປັນຜູບ້ໍມ່ີສິດອໍານາດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດທີນໍ່າໃຊ້ເຊິ່ງຄວບ
ຄຸມປະເດັນບັນຫາເຊ່ັນ ການເປັນຜູປ້ົກຄອງເດັກ, ການແຍກທາງ ແລະ ການຢ່າຮ້າງຂອງພ່ໍແມ່ເດັກ. 

 
ນິຍາມຄວາມໝາຍ: 
ຂໍມູ້ນທີສ່າມາດລະບຸ
ຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນ 

ຂໍມູ້ນທີສ່າມາດລະບຕົຸວຕົນສ່ວນບຸກຄົນໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນສະເພາະເຊ່ັນວ່າ: 
 ຊ່ືຂອງລູກທ່ານ;  
 ຊ່ືຂອງທ່ານໃນນາມເປັນພ່ໍຫຼແືມ່ເດັກ;  
 ທີ່ຢູເ່ຮືອນ; 
  ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ; ແລະ 
 ລາຍການລັກສະນະພິເສດສ່ວນບຸກຄົນທີອ່ະທິບາຍເຖິງເດັກໃດໜຶ່ງໃນແບບທີຄ່ົນອື່ນສາມາດລະບຕົຸນຕົວຂອງເດັກຄົນນ້ັນ

ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. 
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ບັນທຶກທີໄ່ດຮ້ັບການ
ປົກປ້ອງ 

ໂດຍຍົກເວັ້ນການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກໂດຍພ່ໍແມ່ເດັກ, ແລະ ພະນັກງານທີໄ່ດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ອົງການທີຮ່ັກສາບັນທຶກ, ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA, ຕ້ອງໄດ້ຈົດບັນທຶກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການສຶກສາ ເຊ່ິງລວມມີຂ້ໍມູນຄ:ື 
 ຊ່ືຂອງພາກສ່ວນນັ້ນ; 
 ວັນທເີຂົ້າເບິ່ງ; ແລະ 
 ຈຸດປະສົງທີ່ພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫນ້ໍາໃຊ້ບັນທຶກນ້ັນ. 
 
ໝາຍເຫດ: ຖ້າບັນທຶກດັ່ງກ່າວປະກອບມີຂ້ໍມູນຫຼາຍໆຄົນ ນອກຈາກລູກທ່ານ, ທ່ານມສີິດກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງພຽງແຕຂ້ໍ່
ມູນທີ່ກ່ຽວຂອງກັບລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນສະເພາະກ່ຽວກັບລູກທ່ານເທົ່ານ້ັນ.  

 
ບັນທຶກທີເ່ຊື່ອວ່າບໍ່
ຖືກຕ້ອງ 

ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ແມ່ນຂ້ໍມູນທີ່ບໍຖື່ກຕ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ເຮັດໃຫເ້ຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ລະເມີດຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼ ືສິດທອິື່ນໆຂອງລູກທ່ານ, ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫອ້ົງການທີເ່ກັບຮັກສາຂ້ໍມູນນ້ັນດໍາເນີນການແກໄ້ຂ
ບັນທຶກດັ່ງກ່າວໃຫຖ້ືກຕ້ອງ. 
 
ເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ຈະເປັນຜູຕັ້ດສິນວ່າຈະແກໄ້ຂຂ້ໍມູນ ຕາມການຮ້ອງຂໍຫຼືບໍ່ ພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ຖ້າ
ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕັດສິນໃຈປະຕິເສດບໍແ່ກໄ້ຂຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວ, ເຂົາເຈົ້າກ່ໍຈະແຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບກ່ຽວກັບການປະຕິ
ນ້ັນ ແລະ ແນະນໍາໃຫທ້່ານຮູວ້່າທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫມີ້ການໄຕ່ສວນຄືນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.  (ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບການໄຕ່
ສວນຕັດສິນແມ່ນມາຈາກກົດໝາຍ FERPA ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂ້ໍກໍານົດໃນກົດໝາຍ IDEA). 

 
ການໄຕສ່ວນ 
FERPA 

ຫຼັງຈາກການປະຕິເສດທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍມູ້ນໃນບນັທຶກຂອງເດັກ, ທາງເຂດການສຶກສາຈະແຈ້ງບອກໃຫທ້່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຕິ
ເສດນັ້ນ ແລະແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິດທຂິອງທ່ານຕ່ໍກັບການໄຕ່ສວນ ອີງຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງກົດໝາຍ FERPA. 
 
ການໄຕ່ສວນຈະສົ່ງຜົນໃຫເ້ກີດໜຶ່ງໃນສອງການຕັດສິນລຸ່ມນ້ີ: 
1. ຖ້າການໄຕ່ສວນຕັດສິນວ່າຂ້ໍມູນນ້ັນແມ່ນຜິດພາດ, ບໍຖ່ືກຕ້ອງ ຫຼື ມີການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທອິື່ນໆຂອງ

ລູກທ່ານ, ທາງອົງການຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວໃຫຖື້ກຕ້ອງ ແລະ ແຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
2. ຖ້າການໄຕ່ສວນຕັດສິນວ່າຂ້ໍມູນນ້ັນຖືກຕ້ອງ, ບໍໄ່ດ້ຜິດພາດ ຫຼ ືລະເມີດຕ່ໍກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນໆຂອງລູກ

ທ່ານ, ອົງການຈະແຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບກ່ຽວກັບການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ນອກນ້ັນ ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ກ່ໍຈະແຈ້ງໃຫ້
ທ່ານຊາບກ່ຽວກັບສິດທຂິອງທ່ານໃນການເອົາໄວໃ້ນບັນທຶກ ໃບຖະແຫຼງການທີໃ່ຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານຕ່ໍກັບຂໍມູ້ນ
ດັ່ງກ່າວ ຫຼ ືກໍານົດເຫດຜົນຂອງທ່ານທີ່ບໍເ່ຫັນດນີໍາການຕັດສິນຂອງທາງຝ່າຍອົງການ. 

 
ໝາຍເຫດ: ທຸກໆຄໍາອະທິບາຍທີເ່ອົາໄວໃ້ນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ໂດຍອົງການ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກ
ນ້ັນໆ ຕາບໃດທີບ່ັນທຶກ ຫຼື ສ່ວນທີຂັ່ດແຍງ້ນ້ັນຍັງຖືກຮັກສາໄວໂ້ດຍທາງອົງການ. ຖ້າບັນທຶກ ຫຼື ສ່ວນເອກະສານທີຂ່ັດແຍງ້ 
ນ້ັນຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍອົງການຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ຄໍາອະທິບາຍຂອງທ່ານກ່ໍຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍເຊ່ັນກັນ. 

 
ການອະນຸຍາດເປີດ
ເຜີຍບັນທຶກຕ່າງ  ໆ

ການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກພ່ໍແມ່, ຫຼື ການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກເດັກທີຄ່ົບເງື່ອນໄຂທີຮ່ອດອາຍບຸັນລນິຸຕິພາວະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບ 
ກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນທີສ່າມາດລະບຕຸົນຕົວສ່ວນບກຸຄົນຕໍກັ່ບບຸກຄົນອື່ນ ນອກເໜືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີຂ່ອງອົງການທີເ່ຂ້ົາ
ຮ່ວມ (ຕົວຢ່າງ, ເຂດການສຶກສາອື່ນໃດໜຶ່ງທີທ່່ານຈະລົງຊື່ໃຫລູ້ກທ່ານເຂ້ົາຮຽນ), ເວັ້ນເສຍແຕ ່ຂໍ້ມູນນັ້ນຖືກປະກອບຢູໃ່ນ
ບັນທຶກດ້ານການສກືສາ ແລະ ກົດໝາຍ FERPA ອະນຸຍາດໃຫເ້ປີດເຜີຍ ໂດຍບໍຕ້່ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກພ່ໍແມ່. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ການປົກປ້ອງຄວາມ
ລັບ ແລະຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ 

ແຕລ່ະອົງການຕ້ອງໄດ້ປົກປ້ອງຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ ໃນໄລຍະເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ,້ ເປີດ
ເຜີຍ ແລະ ທໍາລາຍຖ້ິມບັນທຶກດັງ່ກ່າວ. 
 
ນອກນັ້ນ ພັນທະອື່ນໆທີກົ່ດໝາຍກໍານົດປະກອບມີ: 
 ໃນແຕ່ລະອົງການ ຕ້ອງມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູໜ້ຶ່ງເປັນຜູຮັ້ບຜິດຊອບສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມລັບຂອງຂໍມູ້ນລະບຕຸົນຕົວສ່ວນ

ບຸກຄົນ. 
 ທຸກໆຄົນທີເ່ກັບກໍາ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນລະບຕຸົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ 

ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ແລະ FERPA.  
 ແຕ່ລະອົງການທີເ່ຂ້ົາຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ເຮັດ, ເພື່ອການກວດກາພາກລັດ, ບັນຊລີາຍຊ່ື ແລະ ຕໍາແໜງ່ງານປະຈບຸັນຂອງ

ພະນັກງານພາຍໃນອົງການຜູ້ທີອ່າດຈະເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ. 

 
ບັນທຶກທີບ່ໍຕ່ ້ອງ 
ການອີກຕໍໄ່ປ 

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ຕ້ອງແຈ້ງໃຫທ້ານຮູ້ເມື່ອໃດທີຂ່ໍ້ມູນກໍານົດຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນທີໄ່ດ້ເກັບກໍາ, ຮັກສາໄວ້ 
ຫຼື ນໍາໃຊ້ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA 2004 ແມ່ນບໍຈ່ໍາເປັນອີກໃນການສະໜອງບໍລິການດ້ານການສຶກສາໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານ. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືອົງການ AEA ກໍານົດວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍຕ້່ອງການອີກໃນການສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການ
ສຶກສາ, ຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກທໍາລາຍຖ້ິມ ຕາມຄໍາຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. 
 
ແນວໃດກ່ໍດ ີຍັງມບີາງຂ້ໍມູນໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານທີຈ່ະຖືກຮັກ ສາໄວເ້ປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກຖາວອນ ແລະ ອາດຈະຖືກ
ຮັກສາໄວໂ້ດຍບໍມ່ີກໍານົດເວລາ. ຂໍມູ້ນນ້ັນປະກອບມີຂໍ້ມູນເຊ່ັນ ວ່າ ຊ່ື, ທີ່ຢູ,່ ເບີໂທລະສັບ, ຊ້ັນຮຽນ, ບັນທຶກການມາຮຽນ, ຫ້ອງ
ຮຽນທີໄ່ດ້ເຂົ້າຮຽນ, ລະດັບຊ້ັນທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ປທີີ່ຮຽນຈົບ. 

 
ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງພໍ່ແມ່ຜູປ້ົກຄອງ 

 
ການຍິນຍອມເຫັນດ ີ ການຍິນຍອມເຫັນດໝີາຍຄວາມວ່າ ທ່ານ: 

1. ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫຊ້າບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນພາສາກໍາເນດີຂອງທ່ານ ຫຼື ການສືສ່ານຮູບແບບອື່ນໆ (ເຊ່ັນວ່າພາສາໃບ,້ ພາສາ
ນູນສໍາລັບຄົນຕາບອດ, ຫຼື ການສື່ສານເປັນຄໍາເວົ້າ) ທຸກໆຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການຕ່າງໆທີທ່່ານກໍາລັງໃຫ້ການ
ຍິນຍອມເຫັນດີ. 

2. ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດນີໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍກັບການດໍາເນີນການນ້ັນ, ແລະ ການຍິນຍອມອະທິບາຍການດໍາເນີນ
ການນ້ັນ ແລະໃຫບ້ອກລາຍການບັນທຶກຕ່າງ  ໆ(ຖ້າມີ) ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແລະໃຫກັ້ບໃຜ; ແລະ. 

3. ເຂົ້າໃຈວ່າການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານສາມາດຖອນຄືນການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ທຸກເວລາ. 

 
ໝາຍເຫດ: ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານບໍສ່າມາດລົບລ້າງ (ຢ້ອນກັບຄືນ) ການກະທໍາທີ່ໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວ ຫຼັງ
ຈາກທີທ່່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມ ແລະ ກ່ອນເວລາທີ່ທ່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ. 

 
ການຍິນຍອມເຫັນດີ
ສໍາລັບການປະເມນີ
ຜົນເບື້ອງຕົ້ນ 

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ບໍສ່າມາດດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕ້ົນໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານເພ່ືອກໍານົດວ່າລູກຂອງທ່ານ
ມີເງື່ອນໄຂພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບໍ່ໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະບໍລິການຕ່າງໆທີກ່່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ປາສະຈາກການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫທ້່ານຮັບຮູ້ກ່ອນກ່ຽວກັບການສະເໜີດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ ແລະໂດຍ
ປາສະຈາກການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານ. 
 
ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຢາ່ງຄົບຖ້ວນ
ຈາກທ່ານສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂ້ັນຕ້ົນ ເພ່ືອຕັດສິນວ່າລູກຂອງທ່ານແມ່ນເດັກພິການຫຼືບໍ.່ 
 
ການຍິນຍອມຂອງທ່ານສໍາລັບການປະເມນີຜົນຂ້ັນຕ້ົນບໍໄ່ດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບເລື່ອງທີ່
ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ຈະເລີ່ມຕ້ົນສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆທີກ່່ຽວຂ້ອງໃຫແ້ກ່ລູກ
ຂອງທ່ານ. 
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ປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການ
ຍິນຍອມເຫັນດີສໍາ
ລັບການປະເມີນຜົນ
ເບື້ອງຕົ້ນ 

ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ຫຼື ທ່ານກໍາລັງຊອກລົງທະບຽນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຂ້ົາຮຽນໃນ
ໂຮງຮຽນລັດຖະບານໃດໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານໄດ້ປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ບໍສ່າມາດສະໜອງຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍ ໃຫສ້ະ
ໜອງການຍິນຍອມສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕ້ົນໃດໜຶ່ງ, ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ກໍານົດ, 
ຊອກຫົນທາງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຂ້ັນຕ້ົນຂອງລູກທ່ານ ໂດຍຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼື ການ
ຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ການປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະ ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ due process. 
 
ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອງົການ AEA ຈະບໍ່ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນໃນການຊອກຫາສະຖານທີ,່ ກໍານົດຕົນຕົວ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ຖ້າອົງການດັ່ງກ່າວບໍຊ່ອກດໍາເນີນການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານ້ີ. 

 
ການປະເມີນຜົນ
ເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອເດັກຢູ່
ໃນການດແູລອຸປະ
ຖາໍຂອງລັດ 

ຖ້າເດັກນ້ອຍແມ່ນເດັກຢູ່ໃນຄວາມດແູລອຸປະຖໍາຂອງລັດ ແລະ ບໍໄ່ດ້ອາໄສຢູນໍ່າພໍ່ຫຼແືມຂ່ອງຕົນ, ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ 
ອົງ ການ AEA ບໍຕ້່ອງການມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພ່ໍແມ່ເດັກສໍາລັບການປະເມນີຜົນຂ້ັນຕົ້ນ ເພ່ືອຕັດສິນກໍານົດວ່າເດັກ
ເປັນຜູ້ພິການຫຼືບໍ ່ຖ້າ: 
1. ເຖິງແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ແຕເ່ຂົາເຈົ້າກ່ໍບໍ່ສາມາດຊອກຫາພ່ໍຫຼແືມ່ຂອງເດັກພົບ; 
2. ສິດທຂິອງພ່ໍແມ່ເດັກໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຕາມການກໍານົດຂອງກົດໝາຍລັດ; ຫຼື 
3. ຜູພິ້ພາກສາໄດ້ມອບໝາຍສິດທໃິນການຕັດສິນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໃນການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການປະເມີນ

ຜົນຂັ້ນຕົ້ນ ໃຫກ້ັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີບ່ໍ່ແມ່ນພ່ໍຫຼແືມ່ຂອງເດັກ. 
 
ໝາຍເຫດ: “ເດັກຢູໃ່ນຄວາມດແູລອຸປະຖໍາຂອງລັດ,” ຕາມທີໃ່ຊ້ໃນກົດໝາຍ IDEA, ໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍໃດໜຶງ່, ຕາມການ
ກໍານົດໂດຍລັດບ່ອນທີເ່ດັກດັ່ງກ່າວອາໄສຢູ,່ ຜູທ້ີ່ແມ່ນ: 
1. ເດັກບຸນທໍາ (ລູກລ້ຽງ) ທີບ່ໍມີ່ພ່ໍແມ່ລ້ຽງ; 
2. ຖືກພິຈາລະນາວາ່ເປັນເດັກອຸປະຖໍາຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ; ຫຼ ື
3. ໃນການຄຸ້ມຄອງດແູລຂອງອົງການສະຫວັດດກີານເດັກທີເ່ປັນອົງການລັດຖະບານ. 

 
ການຍິນຍອມເຫັນດີ
ເພື່ອເລີມ່ການສຶກ
ສາພເິສດ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງ  ໆ

ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາພເິສດ ແລະ ການ
ບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງແກລູ່ກຂອງທ່ານສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ. 
 
ເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີທີມີ່ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຈາກທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະ
ສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກຂອງທ່ານສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ. 
 
ຖ້າທາ່ນບໍຕ່ອບຄືນຕໍ່ກັບການຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫສ້ະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານເພື່ອໃຫລູ້ກທ່ານໄດຮັ້ບການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດດີັ່ງກ່າວ, ທາງເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ອົງການ AEA ອາດຈະບໍນ່ໍາໃຊ້ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ (ຕົວຢ່າງ, ການໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ due process, ການປະຊຸມແກໄ້ຂບັນຫາ, ຫຼື ການໄຕ່ສວນຕັດສິນຍຕິຸທໍາຕາມຫຼັກ due process) ເພ່ືອໃຫໄ້ດ້ຮັບການ
ເຫັນດີ ຫຼ ືຄໍາສັ່ງຕັດສິນວ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກິານຕ່າງໆທີກ່່ຽວຂ້ອງ (ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທມີ IEP ຂອງລູກ
ທ່ານ) ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານ ໂດຍບໍມີ່ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ. 

 
ການປະຕເິສດບໍ່
ໃຫ້ການຍິນຍອມ
ເຫັນດຕີໍກ່ ັບການ
ບໍລິການ 

ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພ່ືອໃຫລູ້ກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງ
ສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ຫຼື ຖ້າທ່ານບໍຕ່ອບຄືນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຂໍໃຫສ້ະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ທາງເຂດການສຶກ
ສາ ແລະ ອົງການ AEA ບໍສ່ະໜອງແກ່ລູກທ່ານການສຶກສາພເິສດ ແລະການບໍລກິານທີກ່່ຽວຂ້ອງທີເ່ຂົາເຈົ້າຊອກເອົາການ
ຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA: 
1. ບໍຖື່ວ່າລະເມີດຂໍ້ກໍານົດໃນການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດຢ່າງເໝາະສົມແບບບໍ່ເສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານ 

ສໍາລັບການບໍສ່າມາດສະໜອງບໍລິການເຫຼົ່ານ້ັນແກ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້; ແລະ 
2. ບໍຖື່ກກໍານົດໃຫເ້ປີດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຫຼື ພັດທະນາຫຼັກສູດ IEP ໃດໜຶ່ງ

ຂ້ຶນມາໃຫແ້ກລູ່ກທ່ານສໍາລັບການສກຶສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງເຊ່ິງການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານຖືກ
ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີ. 

 
ການຖອນຄືນການ
ຍິນຍອມເຫັນດີສໍາ
ລັບການບໍລິການ 

ທ່ານສາມາດຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີພ່ວມສະໜອງ
ໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້. 
 
ທ່ານຕອ້ງເຮັດການຖອນຄືນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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ກ່ອນທີ່ການບໍລິການຈະຢຸດເຊົາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກອົງການລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ. 
 
ຖ້າທ່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບ ການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງທີພ່ວມດໍາເນີນຢູ່
ສໍາລັບລູກທ່ານ, ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ ອົງການ AEA ບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງແກໄ້ຂບັນດາບັນທຶກດ້ານການສຶກສາພິເສດຂອງ
ລູກທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານຖອນຄືນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍລິການຕ່ໍໄປ. 

 
ຫຼັງຈາກທີທ່່ານ
ຖອນຄືນການຍິນ
ຍອມເຫັນດ ີ

ລູກຂອງທ່ານຈະເປັນນັກຮຽນການສຶກສາທົ່ວໄປເທົ່ານ້ັນ. ຈະບໍມ່ີການນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍ IDEA ຕ່ໍກັບ
ລູກຂອງທ່ານ. 

 

ການຍິນຍອມເຫັນດີ
ສໍາລັບການປະເມີນ
ຜົນຄືນໃໝ ່

ເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທາ່ນ ກ່ອນທີຈ່ະປະເມີນຜົນຄືນລູກຂອງທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່
ວ່າ ທາງເຂດການສຶກສາສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ: 

1. ທາງເຂດການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆທີຈ່ໍາເປັນເພ່ືອໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານສໍາລັບການປະເມີນ
ຄືນລູກຂອງທ່ານ; ແລະ 

2. ທ່ານບໍໄ່ດ້ຕອບຄືນ. 
 
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍຍ່ິນຍອມເຫັນດໃີຫດ້ໍາເນີນການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືອົງການ AEA ອາດຈະ, 
ແຕ່ບໍກ່ໍານົດ, ຊອກຫາທາງດໍາເນີນການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ ໂດຍນໍາໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due 
process, ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້, ແລະ ຂະບວນການໄຕ່ສວນຍຕິຸທໍາຕາມຫຼັກ due process ເພ່ືອລົບລ້າງການປະຕິ
ເສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານຕ່ໍກັບການປະເມີນຄືນລູກຂອງທ່ານ. 
 
ຄກັືນກັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕ້ົນ, ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ບໍ່ຖືວ່າລະເມີດພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ຂ້ໍ
ກໍານົດໃນພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດທີຈ່ະຊອກຫາທາງດໍາເນີນການປະເມີນຄືນ ໃນລັກສະນະ
ດັ່ງກ່າວນີ້. 

 
ການພະຍາຍາມຂໍ
ເອົາການຍິນຍອມ
ເຫັນດ ີ

ເຂດການສຶກສາ ຫຼື ຸ ອົງການ AEA ຕ້ອງຮັກສາໄວເ້ອກະສານບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ັບການ
ຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພ່ໍແມ່ເດັກ ສໍາລັບປະເມີນຜົນເບື້ອງຕ້ົນ, ເພ່ືອສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ສໍາ ລັບຄັ້ງທໍາອິດ, ເພ່ືອປະເມີນຜົນຄືນ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາພ່ໍແມຂ່ອງເດັກທີ່ຢູໃ່ນຄວາມດແູລອຸປະຖໍາຂອງລັດສໍາລັບການປະ
ເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ. 
 
ເອກະສານບັນທຶກຕ້ອງປະກອບມີບັນທຶກສະແດງຄວາມພະຍາຍາມໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ ້ເຊ່ັນວ່າ: 
1. ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໂທທີໄ່ດ້ດໍາເນີນ ຫຼໄືດ້ພະຍາຍາມ ແລະ ຜົນຂອງການໂທເຫຼົ່ານັ້ນ;  
2. ສໍາເນົາຂອງການສື່ສານທີໄ່ດ້ສົ່ງຫາພ່ໍແມເ່ດັກ ແລະ ໜັງສືຕອບກັບຄືນທີໄ່ດຮ້ັບ; ແລະ 
3. ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພ່ໍແມເ່ດັກ ແລະ ຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 
ຕົວຢ່າງສະເພາະ
ອື່ນສໍາລັບການຍິນ
ຍອມເຫັນດ ີ

ກົດໝາຍ IDEA  ແລະ ຂໍລ້ະບຽບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດຈໍານວນເວລາເພ່ີມເຕີມ ເມື່ອການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານແມ່ນຕ້ອງການໃຫມ້.ີ  ສິ່ງເຫຼົາ່ນ້ີປະກອບການເຜີຍແຜແ່ລກປ່ຽນຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
ເວລາເຫຼົ່ານີປ້ະກອບມີ: 
1. ການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ ທຸກຄັ້ງທີທ່າງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຊອກຫາການເຂ້ົາເຖິງການ

ປະກັນໄພ ຫຼເືງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດຂອງທ່ານ ຫຼື ການປະກັນໄພພາກເອກະຊົນເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າການສະໜອງການສຶກ
ສາ FAPE ໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

2. ການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບ ກ່ອນທີ່ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈະເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນກໍານົດຕົວຕົນ
ສ່ວນບຸກຄົນ ຕ່ໍກັບບັນດາອົງການທີເ່ຂ້ົາຮ່ວມຜູ້ທີສ່ະໜອງ ຫຼື ຈ່າຍຄ່າບໍລິການໄລຍະຫັນປ່ຽນຕ່າງ .ໆ 

3. ຖ້າລູກທ່ານໄດລ້ົງຊ່ືເຂ້ົາຮຽນ ຫຼື ຈະລົງຊ່ືເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ບໍແ່ມ່ນໂຮງຮຽນລັດຖະບານທີຖື່ກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງ
ການ ເຊິ່ງຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາເຂດອື່ນ, ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ກ່ອນທີຂ້ໍ່ມູນ
ກໍານົດຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບລູກທ່ານຈະຖືກເປີດເຜີຍແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA 
ບ່ອນທີທ່່ານອາໃສຢູ່ ກັບເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA ບ່ອນທີໂ່ຮງຮຽນທີ່ບໍແ່ມ່ນໂຮງຮຽນລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ 
ຕ້ັງຢູ່. 
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ຂໍມູ້ນອື່ນກ່ຽວກັບ
ການຍິນຍອມເຫັນດ ີ

ການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ ກ່ອນທີທ່າງເຂດການສຶກສາ ຫຼື ອົງການ AEA ອາດຈະ: 
1. ກວດເບິ່ງຂໍມູ້ນທີມີ່ຢູໃ່ນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ການປະເມີນຜົນຄືນ; ຫຼື 
2. ເອົາໃຫລູ້ກທ່ານການທົດສອບ ຫຼືການປະເມນີຜົນອື່ນທີຕ້່ອງເອົາໃຫແ້ກ່ເດັກທຸກໆຄົນ ເວັ້ນເສຍແຕ,່ ກ່ອນການທົດສອບ 

ຫຼື ການປະເມີນຜົນນ້ັນ, ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນຕ້ອງການຈາກພ່ໍແມຂ່ອງເດັກທຸກໆຄົນ. 
 
ໝາຍເຫດ: ເຂດການສຶກສາອາດຈະບໍໃ່ຊ້ການປະຕິເສດຂອງທ່ານໃນການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕໍກັ່ບການບໍລິການ ຫຼື 
ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງເພື່ອມາປະຕິເສດການບໍລິການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນຕໍ່ກັບຕົວທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ. 
 
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງຊື່ໃຫລູ້ກທ່ານເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃດໜຶ່ງໂດຍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ ຫຼື ຖ້າທ່ານຈ້າງຄົນ
ມາສອນລູກຂອງທ່ານຢູ່ກັບເຮືອນ, ແລະ ທ່ານບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດສີໍາລັບການປະເມີນຜົນຂັ້ນຕົນຂອງລູກທ່ານ ຫຼື ການ
ປະເມີນຜົນ ຄືນຂອງລູກທ່ານ, ຫຼື ທ່ານບໍສ່າມາດຕອບຄືນຕ່ໍກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫສ້ະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານ, 
ເຂດການສຶກສາອາດຈະບໍນ່ໍາໃຊ້ຂັ້ນຕອນການລົບລ້າງການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງຕົນ (ເຊ່ັນວ່າ, ການໄກເ່ກ່ຍແກໄ້ຂ, ການ
ຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້, ຫຼື ການໄຕ່ສວນຍຕິຸທໍາຕາມຫຼັກ due process) ແລະ ບໍຈ່ໍາ
ເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາລູກຂອງທ່ານເປັນຜູມີ້ເງື່ອນໄຂໄດຮັ້ບການບໍລິການທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (ການບໍລກິານທີມີ່ໃຫຕ້ໍ່ກັບເດັກນ້ອຍ
ພິການທີພ່ໍ່ແມ່ບັນຈໃຸຫເ້ຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ). 

 
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

 
ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່
ລວມເອົາພໍແ່ມ່
ນັກຮຽນ 

ໃນຖານະເປັນພ່ໍຫຼແືມ່ຂອງເດັກພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມທີກ່່ຽວກັບ: 
 ການລະບຕົຸນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກ; ແລະ 
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫແ້ກ່ເດັກ. 

 
ແຈ້ງການກອງ
ປະຊຸມ 

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງສະໜອງແຈ້ງການເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫພ້ໍແ່ມ່ຂອງເດັກພິການໄດ້ມໂີອກາດ
ເຂ້ົາຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຕ່າງ .ໆ 
 
ແຈ້ງການຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານກ່ອນລ່ວງໜ້າໃນເວລາທີ່ພຽງພໍເພ່ືອໃຫທ້່ານມີໂອກາດກຽມຕົວເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ຈະໃຫ້ຂ້ໍມູນຕ່ໍໄປ
ນ້ີ: 
 ຈຸດປະສົງ, 
 ເວລາ, ແລະ 
 ສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມ, ແລະ 
 ໃຜແດຈ່ະເຂ້ົາຮ່ວມ (ຊ່ື ແລະ ຕໍາແໜງ່). 

 
ກອງປະຊຸມຈະຖືກກໍານົດຈັດຂຶ້ນຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີຕ່ົກລົງເຫັນດຮີ່ວມກັນ. 
 
ໝາຍເຫດ: ມີຂ້ໍກໍານົດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບແຈ້ງການສໍາລັບກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບ: 
 ເດັກທີ່ປ່ຽນຜ່ານຈາກ Early ACCESS, ແລະ  
 ເດັກຜູທ້ີກໍ່າລັງພິຈາລະນາເປົ້າໝາຍການສຶກສາຫຼັງຮຽນຈົບມັດທະຍົມ ແລະການບໍລິການໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ. 

 
ກອງປະຊຸມຫຍັງ? ມັນແມ່ນ “ກອງປະຊຸມ” ທຸກຄັ້ງທີ່ພະນັກງານອົງການລັດຖະບານປຶກສາຫາລກ່ືຽວກັບລູກຂອງຂ້ອຍແມ່ນບໍ?່ 

 
ບໍ.່ ກອງປະຊຸມບໍລ່ວມເອົາ: 
 ການປຶກສາສົນທະນາບໍເ່ປັນທາງການ ຫຼື ບໍໄ່ດ້ກໍານົດເວລາ ເຊິ່ງປະກອບມີພະນັກງານຂອງເຂດກາສຶກສາ ແລະ ຂອງ

ອົງການ AEA.  
 ການສົນທະນາກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າວິທກີານສິດສອນ, ແຜນການສອນ, ຫຼວືຽກປະສານງານໃນການສະໜອງ

ການບໍລິການ, ຖ້າປະເດັນເຫຼົ່ານັ້ນບໍໄ່ດ້ຖືກແກໄ້ຂໃນການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ. 
 ບັນດາກິດຈະກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມທີພ່ະນັກງານເຂດການສຶກສາ ແລະ ຂອງອົງການ AEA ເຂ້ົາຮ່ວມເພື່ອສ້າງການສະ 

ເໜີ ຫຼືການຕອບກັບຄືນຕ່ໍກັບການສະເໜີຂອງພ່ໍແມ່ເດັກໃດໜຶ່ງທີຈ່ະຖືກນໍາມາປກຶສາຫາລ ືໃນກອງປະຊຸມໃນເວລາຕ່ໍມາ. 
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ການຕັດສິນເລື່ອງ
ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນ 

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫທ້່ານເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີເ່ຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ. 

 
ບໍສ່າມາດເຂົ້າຮ່ວມ
ໄດ ້

ຖ້າທ່ານບໍສ່າມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໃດໜຶ່ງທີຕ່້ອງເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ທາງ
ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງໃຊ້ວິທກີານອື່ນເພ່ືອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ. 
 
ວິທກີານເຫຼົ່ານອາດຈະລວມມີ: 
 ການໂທລະສັບໄປຫາແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື ການປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ຫຼື 
 ການປະຊຸມທາງໄກຜ່ານພາບວດິໂີອ. 

 
ການຕັດສິນທີບ່ໍມ່ ີ
ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ຂອງພໍແ່ມນ່ັກຮຽນ 

ທາງກຸ່ມອາດຈະເຮັດການຕັດສິນໂດຍບໍມີ່ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງທ່ານກ່ໍໄດ້ ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍສ່າມາດໄດຮັ້ບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້. 
 
ທາງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີບັນທຶກສະແດງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການຮັບປະກັນການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ. 

 
ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ 

 
ການປະເມີນຜົນ
ການສຶກສາແບບ
ອິດສະຫຼະ (IEE)
ແມ່ນຫຍັງ  

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ (IEE) ແມ່ນການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ ທີດ່ໍາເນີນໂດຍຜູປ້ະເມີນ
ທີມ່ີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຜູທ້ີ່ບໍແ່ມ່ນພະນັກງານຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA. 
 
ອົງການ AEA ໄດ້ກໍານົດເກນເງື່ອນໄຂສໍາລັບ ການປະເມີນ IEE ໃນນະໂຍບາຍຂອງຄະນະບໍລິຫານຂອງຕົນ. 

 
ການຮ້ອງຂກໍານປະ
ເມີນຜົນ IEE 

ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE ແບບອິດສະຫຼະ ໃຫແ້ກລູ່ກທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍເ່ຫັນດີນໍາການປະເມີນຜົນຂອງລູກທ່ານທີ່
ເຮັດໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA, ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບການພິຈາລະນາໃນຫຼາຍໆດ້ານ.  
 
 ພ່ໍແມມີ່ສິດຮຽກຮ້ອງໃຫເ້ຮັດການປະເມີນຜົນ IEE ຖ້າພ່ໍແມ່ບໍເ່ຫັນດນໍີາການປະເມີນຜົນທີທ່າງອົງການ AEA ໄດ້ຮັບ. 
 ພ່ໍແມມີ່ສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ໂດຍລັດຖະບານເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫພ້ຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນໃນແຕລ່ະຄັ້ງທີ່ອົງການ

ພາກລັດດໍາເນີນການປະເມີນຜົນທີບ່ໍແ່ມ່ບໍເ່ຫັນດນໍີາ. 
 ພ່ໍແມບ່ໍມີ່ສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຈົນກວ່າວ່າການປະເມີນຜົນຂອງອົງການ AEA ຈະສໍາເລັດ. 

 
ການຕອບຄືນຂອງ
ທາງໂຮງຮຽນຕໍກ່ ັບ
ການຮ້ອງຂເໍຮັດ
ການປະເມີນຜົນ 
IEE  

ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາການປະເມີນຜົນ IEE ທາງໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການ AEA ອາດຈະເຮັດ 1 ຫຼືຫຼາຍຢ່າງຕ່ໍໄປນີ້: 
 ທາງອົງການພາກລັດອາດຈະຖາມທ່ານວາ່ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຄັດຄ້ານການປະເມີນຜົນຂອງພາກລັດ, ແຕ່ທ່ານບໍຖ່ືກ

ກໍານົດຕ້ອງໃຫຄ້ໍາອະທບິາຍນີ.້ 
 
ໝາຍເຫດ: ຄໍາອະທິບາຍດັ່ງກ່າວຈະບໍເ່ຮັດໃຫມີ້ການຊັກຊ້າຢ່າງບໍມີ່ເຫດຜົນຕ່ໍກັບທັງການສະໜອງການປະເມີນ IEE ໂດຍ
ທີພ່າກລັດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼື ການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ລເິລີ່ມໂດຍທາງໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການ AEA. 
 
 ອົງການພາກລັດອາດຈະເຫັນດນໍີາທ່ານ ແລະ ໃຫ້ການປະເມີນ IEE ໂດຍພາກລັດອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ.້ 
 ອົງການພາກລັດອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫມີ້ການໄຕ່ສວນຕັດສິນໃດໜຶ່ງເພ່ືອຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າຍ້ອນຫຍັງການປະເມີນຜົນທີເ່ຮັດສໍາ

ເລັດໄປແລ້ວແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວ. 
 
ໝາຍເຫດ: ເຖິງແມ່ນວ່າການປະເມີນຜົນຈະຖືກຕັດສິນວ່າເໝາະສົມຖືກຕ້ອງແລ້ວ ຜ່ານຂະບວນໄຕ່ສວນຕັດສິນຂອງສານ, 
ແຕທ່່ານກ່ໍຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE; ແຕ່ວ່າທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ຈະບໍ່ຖືກກໍານົດໃຫຈ້່າຍຄ່າປະເມີນ
ດັ່ງກ່າວແທນທ່ານ. 

 

 



12 
 

ການປະເມີນຜົນ 
IEE ທີພ່ໍແ່ມຮ່້ອງຂໍ
ໃຫເ້ຮັດ 

ຖ້າການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວຕອບສະໜອງໄດ້ເກນມາດຖານຂອງອົງການ AEA, ຂໍມູ້ນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ໃນການຕັດສິນຕ່າງໆທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານ. 

ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ຝ່າຍໃດໜຶ່ງອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງກ່ໍໄດ້. 

 
ການຈ່າຍຄ່າການ
ປະເມີນຜົນ IEE 

ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອົງການພາກລັດຮຽກຮ້ອງໃຫມີ້ການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼກັ due process ກ່ຽວກັບວ່າອົງການຄວນຈະ
ຈ່າຍຄ່າການປະເມີນ IEE ຫຼືບໍ,່ ອົງການຈະຕ້ອງເປັນຜູຈ້່າຍຄ່າສິ້ນເປືອງທັງໝົດຂອງການປະເມີນ IEE ຫຼື ຮັບປະກັນ
ວ່າການປະເມີນ IEE ດໍາເນີນໄປໂດຍທີທ່່ານບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

ຖ້າຜູພ້ິພາກສາ ALJ ຮ້ອງຂໃໍຫມີ້ການປະເມີນ IEE, ການປະເມີນດັ່ງກ່າວແມ່ນພາກລັດເປັນຜູຈ້່າຍໃຫ.້ 

 

ສິ່ງອື່ນທ ີ່ຄວນຮູ ້  ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາການປະເມີນ IEE ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກພາກລັດ, ອົງການ AEA ຈະໃຫຂ້ໍມູ້ນກ່ຽວກັບບ່ອນໃດທີ່
ການປະເມີນ IEE ສາມາດໄດຮັ້ບ ແລະ ກ່ຽວກັບເກນມາດຖານຂອງອົງການ. 

 ອົງການ AEA ອາດຈະບໍ່ກໍານົດເງື່ອນໄຂ ຫຼື ໄລຍະເວລາ, ທີ່ນອກເໜືອຈາກທີລ່ະບໄຸວ້ໃນເກນມາດຖານຂອງອົງການໃນ
ການໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE. 

 ມາດຖານກໍານົດຂອງອົງການ AEA ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສິດທຂິອງທ່ານຕໍ່ກັບການປະເມີນ IEE. 
 ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນ IEE ຂອງລູກທ່ານໂດຍພາກລັດຈ່າຍຄ່າໃຫ້ ພຽງແຕ່ໜຶ່ງເທື່ອເທົ່ານ້ັນ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີເ່ຂດ

ການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນລູກທ່ານ ເຊິ່ງທ່ານບໍເ່ຫັນດນີໍາ. 

 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ 

 
ຈຸດປະສົງ ການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນສໍາລັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ, ສະນ້ັນ ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດ ໃຫ້

ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນບັນດາກິດຈະກໍາສະເພາະຕ່າງໆໃນຕະຫຼອດຂະບວນການດັ່ງກ່າວ. ບັນດາ
ກິດຈະກໍາ ສະເພາະ ແລະການຕັດສິນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຜນົກະທົບຕໍກັ່ບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດຂອງລູກທ່ານ. 

“ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ” ແມ່ນການສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີສ່ົ່ງໃຫທ້່ານຈາກອົງການພາກລັດຖະບານ ເມື່ອອົງການພາກ
ລັດດັ່ງກ່າວ: 
 ກໍາລັງສະເໜີເຮັດ ຫຼື ປະຕິເສດບໍເ່ຮັດ, ຫຼ ື 
 ກໍາລັງສະເໜີປ່ຽນແປງ ຫຼື ປະຕິເສດບໍປ່່ຽນແປງ: 

o ການລະບຕົຸວ, 
o ການປະເມີນຜົນ ຫຼ ື
o ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ ຫຼ,ື  
o ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານ. 

ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫທ້່ານໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈະດໍາເນີນການນ້ັນ, 
ແຕຕ້່ອງພາຍຫຼັງຈາກທີ່ມີການຕັດສິນກ່ຽວກັບການສະເໜີ ຫຼ ືການປະຕິເສດດັ່ງກ່າວ. 

 
ຄໍານິຍາມ ມັນແມ່ນໜັງສສືື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ທີ່ປະກອບມີມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບຫຼາກຫຼາຍຫົວ

ຂໍ,້ ເຊ່ິງຂື້ນກັບເນືອ້ໃນບັນຫາທີຕ້່ອງການແຈ້ງບອກ. 

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບທຸກ ເໆລື່ອງທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ ້ຫຼື ປະຕເິສດສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ ທີພົ່ວພັນກັບ
ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 

ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າຕ້ອງຖືກສະໜອງໃຫສ້ໍາລັບ: 
 ການເລີ່ມຕ້ົນໃຫ້ການບໍລິການໃດໜຶ່ງ. 
 ການປ່ຽນແປງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 
 ບັນຫາທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການລະບກໍຸານົດການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 
 ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ. 
 ການປະເມີນຜົນທີຈ່ໍາເປັນຕ້ອງດໍາເນນີ. 
 ທຸກໆເລື່ອງທີພົ່ວພັນກັບການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ຖ້າການສົງໃສຂ້ອງໃຈຂອງທມີ IEP ນໍາໄປສູກ່ານສະຫຼູບວ່າມີ

ການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍຫ່ຼວງ ຫຼືສໍາຄັນໄດເ້ກີດຂຶ້ນ. 
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ຂໍມູ້ນໃນແຈ້ງການ ແຈ້ງການຕ້ອງປະກອບມີ: 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນການທີຖື່ກສະເໜີ ຫຼື ປະຕເິສດ. 
2. ຄໍາອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວຈິ່ງຖືກສະເໜີ ຫຼືຖືກປະຕິເສດ. 
3. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂັນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ການບັນທຶກ ຫຼືການລາຍງານທີອ່ົງການໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນ

ພ້ືນຖານສໍາລັບການດໍາເນີນການທີ່ຖືກສະເໜີ ຫຼຖືືກປະຕເິສດ. 
4. ຄໍາຖະແຫຼງທີກ່່າວວ່າທ່ານ ແລະ/ຫຼືລູກຂອງທ່ານມີການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນກົດໝາຍ. ຖ້າ

ໜັງສແືຈ້ງການນ້ີບໍແ່ມ່ນການອ້າງອີງເບື້ອງຕ້ົນສໍາລັບການປະເມີນຜົນ ທ່ານກ່ໍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທທີີທ່່ານອາດຈະ
ໄດ້ຮັບສໍາເນົາເອກະສານລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ. 

5. ແຫຼ່ງທີ່ຢູສ່ໍາລັບພ່ໍແມ່ເພ່ືອຕິດຕ່ໍຂໍເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກົດໝາຍໝວດຕ່າງໆທີກ່ວມຢູໃ່ນປືມ້ຄູມື່
ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນ້ີ. 

6. ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີທ່ີມ IEP ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງຖືກປະຕເິສດ. 
7. ລາຍລະອຽດຂອງປັດໃຈອື່ນໆທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນຂອງອົງການໃນການສະເໜີ ຫຼ ືປະຕເິສດການດໍາເນີນການ. 
8. ແຈ້ງການຮຽກຮ້ອງໃຫພ້ໍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກວ່າພວກເຂົາສາມາດໄດຮ້ັບສໍາເນົາຂອງປືມ້ຄູມ່ືລະບຽບການປົກປ້ອງ

ຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃສ. 

 
ແຈ້ງການເປັນແບບ
ໃດ 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະເປັນແບບຟອມ ຫຼືຈົດໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 
ແຈ້ງການຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາທີມ່ວນຊົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ;້ ແລະ ຖືກສະໜອງເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູບ
ແບບການສື່ສານອື່ນທີທ່່ານນໍາໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າບໍສ່າມາດເຮັດແບບດັ່ງກ່າວໄດ້. 
 
ຖ້າພາສາກໍາເນີດ ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງທ່ານບໍແ່ມ່ນພາສາຂຽນ, ອົງການພາກລັດຂອງທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ: 
1. ແຈ້ງການຕ້ອງໄດ້ແປໃຫທ້່ານເປັນຄໍາເວົ້າປາກເປົ່າ ໂດຍວິທກີານອື່ນໃນພາສາກໍາເນີດ ຫຼ ືຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງ

ທ່ານ; 
2. ທ່ານເຂົ້າໃຈເນ້ືອໃນຂອງແຈ້ງການ; ແລະ 
3. ຕ້ອງມີຫຼັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຂ້ໍ 1 ແລະ 2 ໄດຖື້ກປະຕິບັດແລ້ວ.  

 
ຖ້າອົງການພາກລັດສະເໜີທາງເລືອກໃຫພ່ໍ້ແມ່ໃນການໄດ້ຮັບເອກະສານຕ່າງໆຜ່ານທາງອເີມວ, ທາ່ນສາມາດເລືອກທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນຜ່ານທາງອເີມວ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍຂ້ັດແຍ້ງ 

 
ພາກສະເໜ ີ ມີຫຼາຍໆທາງເລືອກ ຖ້າທ່ານມີການບໍເ່ຫັນດນໍີາທາງເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA ຫຼື ອົງການພາກລັດອື່ນ ທີກ່່ຽວຂ້ອງ

ກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. 
 
ກົດໝາຍ IDEA ກໍານົດລະບຽບຂັ້ນຕອນສໍາລັບ: 
 ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ;  
 ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process; 
 ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process. 

 
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ 

ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕ້ັງ ອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດທີ່ກ່າວຫາການລະເມີດຂ້ໍກໍານົດພາກ B ໃດໜຶ່ງໂດຍທາງເຂດ
ການສຶກສາ (LEA), ອົງການການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (AEA), ອົງການການສຶກສາປະຈໍາລດັ (SEA), ຫຼື ໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານອື່ນ. 
 
ພະນັກງານອົງການ SEA ຕ້ອງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດພາຍໃນ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ເວັ້ນເສຍແຕວ່່າ ມີການ
ຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວ. 

 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ Due Process 

ພຽງແຕ່ທ່ານ ຫຼເືຂດການສຶກສາເທົ່ານ້ັນສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດທີຈ່ະເລີ່ມດໍາເນີນ ຫຼືປ່ຽນແປງ: 
 ການລະບຕົຸວເດັກພິການ; 
 ການປະເມີນຜົນເດັກພິການ; 
 ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກພິການ, ຫຼື  
 ການສະໜອງການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫແ້ກ່ເດັກ. 

 
ຜູພິ້ພາກສາກົດໝາຍການປົກຄອງຕ້ອງຮັບພິຈາລະນາການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕວ່່າຜູພິ້ພາກສາ ALJ ອະນຸຍາດໃຫຂ້ະຫຍາຍກໍານົດເວລາ
ດັ່ງກ່າວອອກໄປຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂອງທາງເຂດການສຶກສາ. 

 
ການໄຕສ່ວນຕາມ
ຫຼັກ Due Process 

ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ, ອົງການ AEA, ຫຼືເຂດການສຶກສາທີກ່່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຂັດແຍງ້ ຕ້ອງມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ due process. 
 
ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຢ່າງຊ້າບໍເ່ກີນ 45 ວັນຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ
ສໍາລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້: 
1. ບັນລໄຸດ້ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
2. ສົ່ງສໍາເນົາຄໍາຕັດສິນທາງໄປສະນີໃຫແ້ຕ່ລະຝ່າຍ. 

 
ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເກີນກວ່າ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍ
ໃດໜຶ່ງ. 
 
ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນແມ່ນເລີ່ມນັບເມ່ືອທາງເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA, ຝ່າຍອື່ນໆ, 
ແລະພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາທັງໝົດໄດຮ້ັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 

 
ລະບຽບຂັ້ນຕອນ 
 

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບ: 
1. ການແກໄ້ຂທຸກໆການຮ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການຮ້ອງຮຽນທີຍ່ື່ນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງ ຫຼືບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີມ່າຈາກລັດອື່ນ, 

ໂດຍການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດນໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ. 
2. ການເຜີຍແຜຢ່່າງກວ້າງຂວາງລະບຽບຂ້ັນຕອນຂອງລັດໃຫ້ກັບພ່ໍແມ່ເດັກ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ສນົໃຈ, ລວມທັງສູນຝຶກ

ອົບຮົມ ແລະບໍລິການຂ້ໍມູນສໍາລັບພໍແ່ມເ່ດັກ, ອົງການປົກປ້ອງ ແລະສົ່ງເສີມເດັກ, ສູນສົ່ງເສີມການດໍາລົງຊີວິດແບບເພິ່ງ
ຕົນເອງ, ແລະ ໜ່ວຍງານທີເ່ໝາະສົມອື່ນໆ. 
 

ໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດ້ພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການໃຫ້ການບໍລິການທີ່  
ເໝາະສົມ, ພະແນກສຶກສາຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂ: 
1. ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສະໜອງການບໍລິການທີເ່ໝາະສົມ, ລວມທັງການດໍາເນີນການດັດແກ້ຢ່າງເໝາະສົມເພ່ືອແກໄ້ຂ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ; ແລະ 
2. ການສະໜອງການບໍລິການໃນອະນາຄົດທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍພິການ. 

 
ກໍານດົເວລາຂອງ
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ 

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາລວມເອົາຢູໃ່ນຂ້ັນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂອງຕົນ ກໍານົດເວລາ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກ
ມີການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ ເພ່ືອ: 
 ດໍາເນີນການສືບສວນອິດສະຫຼະຢູກ່ັບສະຖານທີ,່ ຖ້າພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາເຫັນວ່າການສືບສວນແມ່ນມິຄວາມຈໍາ

ເປັນ; 
 ໃຫໂ້ອກາດແກ່ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ເພ່ືອສົ່ງຂໍ້ມູນເພ່ີມເຕີມ, ທັງຂ້ໍມູນທີເ່ປັນຄໍາເວົາ້ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນ

ການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວ; 
 ສະໜອງໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ໂອກາດໃນການຕອບຄືນຕ່ໍກັບການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວ, ເຊ່ິງຢ່າງນ້ອຍຈະ

ປະກອບມີ: 
o ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA, ການສະເໜີແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ; 

ແລະ  
o ໂດຍການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ ່(ຫຼືບຸກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ), ໂອກາດສໍາລັບເຂດການ

ສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ເພ່ືອປະສານເອົາພ່ໍແມ່ ຫຼືບກຄົນ ຫຼືອົງການຈັດຕ້ັງນ້ັນເຂ້ົາຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍ, ວິທີເລືອກ
ອື່ນໃນານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. 

 ທົບທວນຄືນທຸກໆຂ້ໍມູນທີກ່່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອອກການກໍານົດຕັດສິນແບບອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບເລື່ອງທີວ່່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງການ AEA ກໍາລັງລະເມີດຂ້ໍກໍານົດຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບໍ.່ 

 ອອກການຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່ຜູຮ້້ອງຮຽນທີໃ່ຫ້ການແກ້ໄຂແຕລ່ະຂ້ໍກ່າວຫາໃນຄໍາຮ້ອງຮຽນ ແລະ ປະກອບມີ: 
o ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະຂໍ້ສະຫຼູບ; ແລະ 
o ເຫດຜົນອ້າງອີງສໍາລັບການຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາ. 

 
ການຂະຫຍາຍ
ກໍານົດເວລາສໍາລັບ
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ 

ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງພະແນກສຶກສາຍັງ: 
 ອະນຸຍາດໃຫຂ້ະຫຍາຍກໍານົດເວລາ ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າ: 

o ມີສະພາບການພິເສດເກີດຂ້ຶນກ່ຽວກັບເລື່ອງການຮ້ອງຮຽນສະເພາະໃດໜຶ່ງ; ຫຼ ື
o ພ່ໍແມເ່ດັກ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຂະຫຍາຍເວລາໃນການດໍາເນີນການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື 

ກິດຈະກໍາການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ອອກໄປ. 
 ປະກອບມີລະບຽບການສໍາລັບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດການຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຢ່າງມີຜົນສໍາ

ເລັດ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ເຊ່ິງລວມມີ: 
o ກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ; 
o ການເຈລະຈາຕໍລ່ອງ; ແລະ 
o ການດໍາເນີນການແກໄ້ຂເພື່ອໃຫບ້ັນລໄຸດ້ການປະຕິບັດຕາມ. 
 

ຖ້າໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຍັງແມ່ນເລ່ືອງຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທາງລັດຕ້ອງຍັງບໍ່
ຕັດສິນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດນ້ັນເທື່ອຈົນກວ່າວ່າມີຂ້ໍສະຫຼູບຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນນັ້ນ.  ຖ້າປະເດັນບັນທີ່ຖືກຍົກໃນການ
ຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດແມ່ນເຄີຍຖືກຕັດສິນມາແລ້ວໃນການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ທີປ່ະກອບມີພາກສ່ວນດຽວກັນ
ເຂ້ົາຮ່ວມ: 
 ການຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແມ່ນມີຜົນຜູກມັດຕ່ໍກັບປະເດັນນັ້ນ; ແລະ 
 ອົງການ SEA ຕ້ອງແຈ້ງບອກຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດໃຫ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບຜົນຜູກມັດນັ້ນ. 
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ການຍື່ນການຮ້ອງ
ຮຽນຂັ້ນລັດ 

ອົງການຈັດຕ້ັງ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ສາມາດຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລົງລາຍເຊັນ. 

ຄາໍຮ້ອງຮຽນຕ້ອງປະກອບມີ: 

1. ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ລະບຸວ່າວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຂອງພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004; 
 ຂ້ໍເທັດຈິງເຊ່ິງເປັນພ້ືນຖານອ້າງອີງໃຫແ້ກ່ຄໍາຖະແຫຼງ; 
 ລາຍເຊັນ ແລະຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍສໍາລັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ; ແລະ 
 ຖ້າແມ່ນການກ່າວຫາການລະເມີດກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ: 

o ຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເດັກ;  
o ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທ່ີເດັກກໍາລັງຮຽນຢູ;່ 
o ໃນກະລະນີຂອງເດັກ ຫຼືໄວໜຸ່ມທີຂ່າດທີ່ຢູອ່າໃສ (ຕາມຄວາມໝາຍຂອງຂ້ໍ § 725(2) ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ

ຊ່ວຍເຫຼືອຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໃສ McKinney-Vento (42 U.S.C. § 11434a(2)), ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍທີຫ່າໄດ້ສໍາລັບເດັກ, ແລະ 
ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເດັກທີເ່ດັກກໍາລັງຮຽນຢູ;່ 

o ລາຍລະອຽດທາດແທບ້ັນຫາຂອງເດັກ, ເຊິ່ງລວມທັງຂ້ໍເທັດຈງິທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ; ແລະ 
o ການສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂອບເຂດທີຮູ້່ໄດ້ ແລະ ມີຢູ່ ຕ່ໍກັບຜູຮ້້ອງຮຽນ ໃນເວລາທີຍ່ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ. 

2. ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດຕ້ອງເປັນການກ່າວຫາການລະເມີດທີໄ່ດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ່າຍໜຶ່ງປີ ກ່ອນວັນທທີີຄ່ໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບ. 
3. ຝາ່ຍທີຍ່ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສໍາເນົາຄໍາຮ້ອງຮຽນໃຫແ້ກ່ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ທີໃ່ຫບ້ໍລິການ

ແກ່ເດັກ ໃນເວລາດຽວກັນກັບທີຍ່ື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຫາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອ. 
 
ແບບຟອມຕົວຢ່າງໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນໜ້າ 40. 

 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫັຼກ Due Process (ຍັງເອີ້ນວ່າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ Due Process) 

 
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນ
ຕາມຫຼັກ Due 
Process ເມື່ອໃດ 

ທ່ານອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ເຊ່ິງຍັງເອີ້ນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, 
ເຊ່ິງກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະກ່ຽວກັບການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດເພ່ືອເລີ່ມດໍາເນີນ ຫຼືປ່ຽນແປງ: 
 ການລະບຸກໍານົດ; 
 ການປະເມີນຜົນ; 
 ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທີພິ່ການຂອງທ່ານ; ຫຼ ື
 ການສະໜອງກາສຶກສາ FAPE ໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

 
ກໍານົດເວລາການ
ຍື່ນ 

ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ກ່າວຫາການລະເມີດທີໄ່ດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ່າຍສອງປີ ກ່ອນທີ່ທ່ານ ຫຼເືຂດ
ການສຶກສາຮັບຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍາທໍາທີຖື່ກກ່າວຫາ ທີກ່າຍເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process. 

 
ຂໍຍ້ົກເວັ້ນຕໍກ່ັບກາໍ
ນົດເວລາ 

ຂອບເຂດດ້ານກໍານົດເວລາຈະບໍຖ່ືກນໍາໃຊ້ ຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຮ້ອງຂໍໃຫມີ້ການໄຕ່ສວນສໍາລັບເຫດຜົນຕ່ໍໄປນີ:້ 
 ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ໃຫຂ້ໍ້ມູນຜິດຫຼືບໍຄ່ົບຖ້ວນທີ່ມັນໄດກ້ານແກ້ໄຂປະເດັນບັນຫາທີ່ຖືກກໍານົດໃນຄໍາ

ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ; ຫຼ ື
 ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ບໍ່ຍອມໃຫຂ້ໍ້ມູນແກ່ທ່ານເຊ່ິງເປັນຂ້ໍມູນທີຈ່ໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫທ້່ານ່ຕາມການກໍາ

ນົດຂອງກົດໝາຍ IDEA. 
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ການໄດຮ້ັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດ
ໝາຍ 

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫທ້່ານຊາບບັນດາການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ຫຼືບໍລິການອື່ນທີກ່່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍເ່ສຍ
ຄ່າ ຫຼ ືເສຍຄ່າຕ່ໍາທີມີ່ໃຫຢູ້ພ່າຍໃນເຂດທ້ອງຖ່ິນດັ່ງກ່າວ ຖ້າ: 
 ທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາຂ້ໍມູນດັ່ງກ່າວ; ຫຼ ື
 ທ່ານ ຫຼືອົງການດັ່ງກ່າວຮ້ອງຂໍໃຫມ້ີການໄຕ່ສວນຕາມຫຼກັ due process. 

 
ຂໍກ້ໍານົດຂອງການ
ຮ້ອງຂເໍອົາການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັກ Due 
Process 

ຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງປະກອບມີ: 
 ຊ່ືຂອງລູກທ່ານ. 
 ທີ່ຢູອ່າໄສຂອງລູກທ່ານ. 
 ຊ່ືຂອງໂຮງຮຽນ ແລະອົງການ AEA ຂອງລູກທ່ານ. 
 ລາຍລະອຽດເນ້ືອໃນບັນຫາຂອງເດັກກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທໍາທີ່ຖືກສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດ, ລວມທັງຂ້ໍເທັດຈິງທີກ່່ຽວຂ້ອງ

ກັບບັນຫາ. 
 ການສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາໃນຂອບເຂດທີ່ຕົວທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຮູ້ໄດ້ ຫຼື ມີຢູ່ໃນເວລານ້ັນ. 

 
ທ່ານຈະບໍມ່ກີານໄຕສ່ວນຕາມຫຼັກ due process ຈົນກວ່າວ່າທ່ານ ຫຼືທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕສ່ວນ
ຕາມຫຼັກ due process ທີຕ່ອບສະໜອງໄດທຸ້ກຂໍກ້ໍານົດ. 
 
ແບບຟອມຕົວຢ່າງໃນການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process hearing ແມ່ນມີຢູໜ່້າ 42. 

 
ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນຂີອງເດັກຫຼໄືວໜ່ ຸມທີບ່ໍມີ່ທີ່ຢູອ່າໃສ (ຕາມຄວາມໝາຍຂອງໝວດທ ີ725(2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໄສ McKinney-Vento (42 U.S.C. 11434a(2)), ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍຂອງເດັກ, ແລະ ຊ່ືໂຮງຮຽນ
ຂອງເດັກ.  

 
ການຕັດສິນກໍານົດ
ວ່າຄໍາຮ້ອງຂກໍານ
ໄຕສ່ວນຕອບສະ   
ໜອງໄດທຸ້ກຂໍກ້ໍາ
ນົດຫຼືບໍ ່

ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ຖືວ່າຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຖ້າວ່າທາງຝ່າຍທີຮັ່ບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ
ຕາມຫຼັກ due process ບໍໄ່ດ້ແຈ້ງໃຫຜູ້ພິ້ພາກສາ ALJ ແລະ ທຸກໆຝ່າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນ ນັບຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ວ່າຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວບໍຕ່ອບສະໜອງໄດຕ້າມຂ້ໍກໍານົດ
ທີວ່າງໄວ້. 
 
ພາຍໃນຫ້າວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກ, ຜູພ້ິພາກສາ ALJ ຕ້ອງເຮັດການຕັດສິນກໍານົດວ່າຄໍາຮ້ອງ
ຂກໍານໄຕ່ສວນຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກໍານົດທີ່ວາງໄວ້ຫຼືບໍ,່ ແລະແຈ້ງບອກຝ່າຍຕ່າງໆເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນທັນທກ່ີຽວກັບ
ການຕັດສິນກໍານົດນັ້ນ. 

 
ການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍ
ການໄຕສ່ວນຕາມ
ຫຼັກ Due Process  

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຫາ: 
 ເຂດການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ;  
 ອົງການ AEA;  
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ; ແລະ 
 ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ມີຊື່.  

 
ຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. 
 
ທຸກກໍານົດເວລາທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕສ່ວນຕາມຫຼກັ due process ຈະເລີມ່ຕົ້ນພຽງແຕເ່ມື່ອທຸກພາກສ່ວນໄດຮ້ັບ
ທຸກສໍາເນົາທີຈ່ ໍາເປ ັນແລ້ວ. 
 
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດໍາເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຢ່າງຍຸຕທິໍາ. 

 
ການປ່ຽນແປງຄໍາ
ຮ້ອງຂກໍານໄຕສ່ວນ
ຕາມຫຼັກ Due 
Process  

ທ່ານອາດຈະປ່ຽນແປງ (“ປັບປຸງ”) ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານໄດ້ ພຽງແຕຖ້່າວ່າ: 
1. ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍິນຍອມເຫັນດນໍີາການປ່ຽນແປງເປັນລາຍລັກອັກສອນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການແກ້

ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຜ່ານກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້ຂັດແຍງ້; ຫຼື 
2. ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ໃຫກ້ານອະນຸຍາດ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີຜ່້ ພິູພາກສາ ALJ ນ້ັນ ອາດຈະໃຫ້ການອະນຸຍາດໃຫແ້ກ້ໄຂໃນ

ເວລາໃດໜຶ່ງບໍເ່ກີນຫ້າວັນກ່ອນທີກ່ານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະເລີມ່ຕ້ົນ. 
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ເມ່ືອມີການປ່ຽນແປງຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ກໍານົດເວລາທັງໝົດຈະເລີ່ມໃໝ່ອີກຄັ້ງສໍາລັບການໄຕ່
ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ due process ຫຼື ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້. 

 
ການຕອບຄໍາຮ້ອງຂໍ
ການໄຕສ່ວນຂອງ
ເຂດການສຶກສາ/
ອົງການ AEA 

ຖ້າເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື ອົງການ AEA ຍັງບໍທ່ັນໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫແ້ກ່ທ່ານກ່ຽວກັບຫົວ
ເລື່ອງທີບ່ັນຈຢຸູໃ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນ, ທາງເຂດການສຶກສາຕ້ອງ, ພາຍໃນ 10 
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ສົ່ງໃຫທ້່ານໜັງສຄືໍາຕອບ ເຊ່ິງ
ປະກອບມີ: 
 ຄໍາອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງອົງການຈິ່ງໄດ້ສະເໜີ ຫຼ ືປະຕິເສດທີຈ່ະດໍາເນີນການທີໄ່ດ້ກ່າວເຖິງໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ

ຕາມຫຼັກ due process; 
 ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີທ່ີມ IEP ຂອງລູກທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງ

ຖືກປະຕເິສດ; 
 ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂ້ັນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການຕີລາຄາ, ບັນທຶກ, ຫຼື ລາຍງານທີ່ອົງການໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນ

ບັນທັດຖານສໍາລັບການດໍາເນີນການທີ່ໄດສ້ະເໜີ ຫຼ ືປະຕເິສດໄປນ້ັນ; ແລະ 
 ລາຍລະອຽດຂອງປັດໃຈອື່ນໆທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂອງອົງການທີໄ່ດ້ສະເໜີ ຫຼື ປະຕເິສດໄປນ້ັນ. 

 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ທີໄ່ດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງ, ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນນັບແຕ່ໄດຮ້ັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ສົ່ງໃຫທ້່ານໜັງສຄືໍາຕອບທີ່ກ່າວເຖິງໂດຍສະເພາະ
ປະເດັນຕ່າງໆໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. 
 
ສໍາເນົາຂອງໜັງສຄືໍາຕອບນີ້ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສົງ່ໃຫພ້ະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວານໍາອີກ. 

 
ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ 

 
ການຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ແພ່ງ 

ຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີບ່ໍເ່ຫັນດນໍີາສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ລວມທັງການໄຕ່ສວນ
ຄະດທີີກ່່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດວໄິນ ມີສິດດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດທີາງແພ່ງກ່ຽວກບັປະເດັນບັນຫາທີ່
ເປັນຫົວຂ້ໍຂອງການໄຕ່ສວນຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process. 
 
ການດໍາເນີນຄະດດີັ່ງກ່າວອາດຈະນໍາໄປສູ່ສານຂ້ັນລັດ ຫຼືສານເຂດຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂດຍບໍຄ່ໍານຶງເຖິງຈໍານວນເງິນທີ່
ຂັດແຍງ້ກັນ. 
 
ຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີບ່ໍເ່ຫັນດນໍີາການຕັດສິນຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ ຈະມີ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກວັນທອີອກຄໍາຕັດສິນ
ຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ ໃນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ. 
 
ໃນທຸກການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ, ສານ: 
 ຮັບເອົາບັນທຶກຂອງການດໍາເນີນຄະດທີາງການປົກຄອງ; 
 ພິຈາລະນາ ແລະໄຕ່ສວນຫຼັກຖານຕາມຄໍາຮ້ອງຂຂໍອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ; ແລະ 
 ອອກຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນອີງຕາມຫຼັກຖານທີມີ່ນໍ້າໜັກເໜືອກວ່າ; 
  ໃຫ້ການບັນເທົາທຸກທີສ່ານເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

 
ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂ້ັດແຍ້ງ 

 
ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້
ຂັດແຍງ້ 

ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ແລະ ກ່ອນການ
ໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process,  ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຕ້ອງ: 
 ຮຽກປະຊຸມກັບທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີກ່່ຽວຂ້ອງ ຫືຼສະມາຊິກຂອງທມີງານ IEP ຜູທ້ີມີ່ຄວາມຮູ້ສະເພາະກ່ຽວກັບຂ້ໍເທັດຈິງ

ທີຖື່ກລະບໃຸນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານທີ:່ 
o ຕ້ອງປະກອບມີຕ່າງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຜູທ້ີ່ມີອໍານາດໃນການຕັດສິນ ໃນນາມເຂດການສຶກາສາ ແລະ 

AEA. 
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o ອາດຈະບໍປ່ະກອບມີທະນາຍຄວາມຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ຖ້າທ່ານບໍມີ່ທະນາຍຄວາມມານໍາທ່ານ. 

 
ຈດຸປະສົງ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ແມ່ນເພ່ືອໃຫທ້່ານປຶກສາຫາລກື່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due 

process, ແລະ ຂ້ໍເທັດຈິງຕ່າງ ທໆີເ່ປັນພື້ນຖານໃຫແ້ກກ່ານເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕັດສິນເພ່ືອໃຫທ້າງເຂດການສຶກສາ 
ແລະອົງການ AEA ໄດ້ມີໂອກາດໃນການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້. 

 
ການຈັດກອງປະຊຸມ
ແກໄ້ຂຂໍຂ້ ັດແຍງ້ 

ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ຕ້ອງໄດ້ຈັດຂ້ຶນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ: 
 ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ ອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດເີປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຈະສະຫຼະສິດບໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ

ດັ່ງກ່າວ; ຫຼ ື
 ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ ອົງການ AEA ຕົກລົງເຫັນດຈີະໃຊ້ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍທີມ່ີໃຫຜ້່ານພະແນກສຶກສາ. 

 
ຝ່າຍຕາ່ງໆທີ່ລະບຊຸື່ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະຕ້ອງສົ່ງບັນທຶກເອກະສານໃຫພ້ະແນກສຶກສາລັດ
ໄອໂອວາທີ່ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ໄດ້ຖືກຈັດຂ້ຶນແລ້ວ ຫຼື ວ່າທຸກໆຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີບໍຈ່ັດກອງປະ
ຊຸມແກໄ້ຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ດັ່ງກ່າວ. 

 
ຜູເ້ຂົ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍຂ້ັດ
ແຍງ້ 

ຕົວທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ແລະອົງການ AEA ຮ່ວມກັນກໍານົດສະມາຊິກທີມ IEP ທີກ່່ຽວຂ້ອງທີຈ່ະເຂົ້າ
ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍ້ງ. 

 
ໄລຍະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ້ງ 

ໄລຍະກໍານົດ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນເລີ່ມຕົ້ນເມ່ືອເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA, ພາກສ່ວນອື່ນໆ, ແລະ ພະແນກສຶກ
ສາລັດໄອໂອວາທັງໝົດ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. 
 
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານ້ັນ ມໂີອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີມີ່ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍໄ່ດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີນໍ່າສະເໜີໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ໃຫທ້່ານເພ່ິງພໃໍຈ ພາຍ
ໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງໄດ້ເກີດຂ້ຶນ. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍສ່າມາດຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບແຕມ້ື່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການ
ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານ, ຫຼ ືບໍສ່າມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້, ທ່ານ
ອາດຈະຮ້ອງຂໃໍຫຜູ້ພິ້ພາກສາ ALJ ອອກຄໍາສັ່ງໃຫກ້ໍານດົເວລາ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due 
process ເລີມ່ຕ້ົນມີຜົນ. 

 
ຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້
ຂັດແຍງ້ 

ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແລ້ວ, ແລະ ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ/ອົງການ AEA ຫຼື ຝ່າຍ
ອື່ນໆ ບໍໄ່ດ້ສະຫຼະສິດຈັດກອງປະຊຸມນ້ັນ, ການທີທ່່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ຈະມີຜົນຕາມມາ. 
 
ຖ້າຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໄດ້ບັນທຶກເປັນເອກະສານຄວາມພະຍາມດັ່ງກ່າວ, ເຂດການສຶກສາບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້, ເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ອາດຈະ, ໃນຕອນທ້າຍ
ຂອງໄລຍະກໍານົດແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫຜູ້້ພິພາກສາ ALJ ຍົກເລີກຄໍາຮ້ອງຂກໍານໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັກ due process ຂອງທ່ານ. 
 
ເອກະສານບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຕ້ອງລວມມີບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາເວລາ ແລະ ສະຖານທີຂ່ອງກອງ
ປະຊຸມທີເ່ຫັນດີຮ່ວມກັນ ເຊ່ັນວ່າ: 
 ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໂທລະສັບທີໄ່ດ້ໂທ ຫຼື ພະຍາຍາມໂທ ແລະ ຜົນຂອງການໂທເຫຼົາ່ນັ້ນ; 
 ສໍາເນົາຂອງໜັງສສືື່ສານທີ່ສົ່ງໃຫທ້່ານ ແລະ ທຸກໆການຕອບຄືນທີໄ່ດ້ຮັບ; ແລະ 
 ບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນ ຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 
ຂໍຕ້ົກລົງແກໄ້ຂຈາກ ຖ້າການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ບັນລໄຸດ້ຢູກ່ອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ດັ່ງກ່າວ ທານ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂ້ໍຕົກລົງແກ້
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ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້
ຂັດແຍງ້ 

ໄຂທີມ່ີຜົນຜກູມັດທາງກົດໝາຍ ທີ:່ 
 ເຊັນຊ່ືໂດຍທ່ານ ແລະ ຜູຕ່້າງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາຜູທ້ີອ່ໍານາດຜູກມັດເຂດການສຶກສາ; ແລະ 
 ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກໆສານທີມ່ີອໍານາດຕັດສິນຂອງລັດ ຫຼື ໃນສານເຂດຂອງສະຫະລັດ. 

 
ໄລຍະທົບທວນຂອງ
ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂໍ້
ຂັດແຍງ້ 

ຖ້າທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາລົງນາມໃນຂໍຕົ້ກລົງໃດໜຶ່ງທີເ່ປັນຜົນມາຈາກກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ໃດໜຶ່ງ 
ທຸກໆຝ່າຍ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື ອົງການ AEA), ສາມາດລົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວພາຍໃນ 3 ວັນລັດຖະ
ການນັບຈາກເວລາທີທ່ັງທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາໄດ້ລົງລາຍເຊັນໃນຂ້ໍຕົກລົງນ້ັນ. 

 
ການໄກເ່ກ່ຍ 

 
ການໄກເ່ກ່ຍທີມ່ໃີຫ ້ ການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງເຮັດໃຫມີ້ໃຫແ້ກທ່່ານເພ່ືອເຮັດໃຫທ້່ານ ແລະອົງການພາກລັດແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ໃນເລື່ອງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ກົດ

ໝາຍ IDEA. 
 
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫມີ້ການໄກ່ເກ່ຍ: 
 ໂດຍບໍຍ່ື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process. 
 ກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process.  
 ຫຼັງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process. 

 
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆໄດຖ້ືກກໍານົດຂ້ຶນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອໃຫເ້ຮັດ
ທຸກຝ່າຍໄດແ້ກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ. 
 
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍການໄກເ່ກ່ຍແມ່ນມີໃນໜ້າ 44. 

 
ລະບຽບຂັ້ນຕອນ
ການໄກເ່ກ່ຍ 

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ: 
 ເປັນໄປດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຈາກທຸກຝ່າຍ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA);  
 ບໍຖື່ກນໍາໃຊ້ເພ່ືອປະຕິເສດ ຫຼື ເຮັດໃຫສ້ິດທຂິອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຊັກຊ້າລົງ ຫຼື 

ເພື່ອປະຕິເສດສິດທິອື່ນໆທີທ່່ານມີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA; ແລະ 
 ຖືກດໍາເນີນໂດຍຜ້ ໄູກ່ເກ່ຍທີມີ່ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນແລະຍຕິຸທໍາຜູທ້ີຜ່່ານການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານເຕັກນິກການໄກ່ເກ່ຍຢ່າງມີ

ປະສິດທຜິົນ. 

 
ຜູໄ້ກເ່ກ່ຍ ພະແນກສຶກສາຕ້ອງ: 

 ສ້າງລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນຜູທ້ີ່ເປັນຜູໄ້ກເ່ກ່ຍທີມີ່ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຂໍລ້ະບຽບ ຕ່າງໆກ່ຽວ
ກັບການສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງ. 

 ຄັດເລືອກເອົາຜູໄ້ກ່ເກ່ຍແບບຊຸມເລືອກເອົາ, ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຫຼື ແບບຍຸຕທິໍາອື່ນ .ໆ 
 ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆກັບພາກສ່ວນທີບ່ໍມີ່ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ເມື່ອທາງເລອືກແມ່ນການບໍນ່ໍາໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ. 

 
ຄວາມຍຸຕທິໍາຂອງຜູ້
ໄກເ່ກ່ຍ 

ບຸກຄົນທີເ່ຮັດໜ້າທີເ່ປັນຜູ້ໄກເ່ກ່ຍ: 
 ຈະບໍແ່ມ່ນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA, ຫຼເືຂດການສຶກສາທີ່ມີສ່ວນພົວພັນໃນການສຶກ

ສາ ຫຼື ການດແູລຂອງລູກທ່ານ; ແລະd 
 ຕ້ອງບໍມ່ຜີົນປະໂຫຍດທາງສວ່ນຕົວ ຫຼືທາງອາຊີບທີຂັ່ດແຍງ້ກັບຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງຜູໄ້ກ່ເກ່ຍ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຮັບເງິນຄ່າໄກ່ເກ່ຍຈາກພະແນກສຶກສາ, ແຕ່ບໍຖື່ວ່າເປັນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາ. 

 
ຂະບວນການໄກ່
ເກ່ຍ 

 ທຸກໆການພົບປະໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເວລາຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງຈັດຂ້ຶນຢູບ່່ອນທີ່ມີ
ຄວາມສະດວກສໍາລັບຕົວທ່ານ ແລະພາກສ່ວນອື່ນ. 



21 
 

 ຖ້າທ່ານ ແລະເຂດການສຶກສາແກ້ໄຂໄດ້ຂ້ໍຂັດແຍ້ງຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ລວມທັງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂກ່ອນການໄຕ່
ສວນ, ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ແລະ AEA ຕ້ອງໄດ້ລົງນາມໃນຂ້ໍຕົກລົງທີມີ່ຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍທີ:່ 
o ລະບວຸ່າທຸກໆການປຶກສາຫາລທືີເ່ກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະຂະບວນໄກເ່ກ່ຍຈະຖືກຮັກສາໄວເ້ປັນຄວາມລັບ ແລະ ຈະບໍຖ່ືກ

ໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ຕາມມາໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງໄຕ່ສວນທາງແພ່ງທີເ່ກີດຂ້ຶນ
ຈາກຂໍຂັ້ດແຍງ້ນ້ັນ; ແລະ 

o ເຊັນຊ່ືໂດຍທ່ານ ແລະຜູໄ້ດ້ຮັບມອບໝາຍທີ່ມີອໍານາດເປັນຕົວແທນໃຫແ້ກ່ອົງການ LEA, AEA ຫຼືພາກສ່ວນອື່ນ. 
 ຂ້ໍຕົກລົງການໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍງ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະລງົລາຍເຊັນກັນ ແມ່ນສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກໆສານລັດ

ທີມີ່ອໍານາດຕັດສິນ ຫຼື ສານເຂດຂອງສະຫະລັດ. 
 ຝ່າຍຕ່າງໆທີເ່ຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍຈະຖືກກໍານົດໃຫເ້ຊັນຊ່ືໃບປະຕິຍານຮັກສາຄວາມລັບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການໄກ່

ເກ່ຍ. 

 
ບໍແ່ນໃ່ຈກ່ຽວກັບ
ການໃຊກ້ານໄກ່
ເກ່ຍ 

ອົງການ AEA ອາດຈະສ້າງລະບຽບຂ້ັນຕອນເພື່ອສະໜອງໂອກາດໃຫພ່ໍ້ແມ່ເດັກ ແລະເຂດການສຶກສາທີເ່ລືອກບໍນໍ່າໃຊ້ຂະ
ບວນການໄກ່ເກ່ຍ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນເວລາ ແລະ ສະຖານທີໃ່ດໜຶ່ງທີມ່ີຄວາມສະດວກຕ່ໍກັບທ່ານ, ໂດຍມີຝ່າຍທີບ່ໍມ່ີສວ່ນໄດ້
ສ່ວນເສຍເຂົ້າຮ່ວມນໍາ. 
 
ຝ່າຍທີບ່ໍມີ່ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ບກຸຄົນທີຢູ່ພ່າຍໃຕ້ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕ້ັງແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ທາງເລືອກທີເ່ໝາະສົມ; ຫຼ ື
 ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະສະໜອງຂ້ໍມູນພ່ໍແມ່ຜູປ້ົກຄອງລັດໄອໂອວາ (The Iowa PTI); ຫຼ ື
 ສູນຊັບພະຍາກອນຊຸມຊົນສໍາລັບພ່ໍແມຜູ່ປ້ົກຄອງ. 

 
ຝ່າຍທີບ່ໍມີ່ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ທ່ານນໍາໃຊ້ຂະບວນ
ການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວ. 

 
ສະຖານະຂອງເດັກ
ໃນລະຫວ່າງການ
ໄກເ່ກ່ຍ 

ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການໄກ່ເກ່ຍທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບການລົບລ້າງການປະຕິບັດວໄິນ (ເບິ່ງໜ້າ 26-30), ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການໄກເ່ກ່ຍ, 
ແລະ ເປັນເວລາສິບວັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວ ເຊ່ິງບໍມີ່ການບັນລໄຸດ້ຂ້ໍຕົກລົງ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ທາງລັດ ຫຼື 
ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພ່ໍແມເ່ດັກ ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອື່ນ, ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄກເ່ກ່ຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນການ
ບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນປະຈບຸັນຂອງເດັກ. 

 
ການໄຕສ່ວນຍຸຕທິໍາຕາມຫຼັກ Due Process 

 
ການໄຕສ່ວນຍຸຕທິໍາ
ຕາມຫຼັກ Due 
Process 

ໃນທຸກເມື່ອທີມ່ີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ, ອົງການ AEA, ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີມີ່ສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂ້ໍຂັດແຍງ້ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີໂອກາດສໍາລັບການໄຕ່ສວນຍຸຕທິໍາຕາມຫຼັກ due process. 
 
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາເປັນຜູຈ້ັດກຽມການໄຕສ່ວນດັ່ງກ່າວ. 
 ບຸກຄົນທີມີ່ຕໍາແໜ໋ງເປັນຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ (ALJ) ຈະເປັນຜູພິ້ຈາລະນາໄຕ່ສວນຫຼັກຖານຢູໃ່ນການໄຕ່ສວນ

ຕາມຫຼັກ due process ແລະ ເຮັດການຕັດສິນ. 
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຕ້ອງຮັກສາລາຍຊ່ືຂອງບຸກຄົນຜູທ້ີເ່ຮັດໜ້າທີເ່ປັນຜູພິ້ພາກສາ ALJ. ເອກະສານລາຍຊ່ື

ດັ່ງກ່າວຕ້ອງລວມມີຄໍາຖະແຫຼງກ່ຽວກັບວຸດທິຄຸນສົມບັດຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 
ຜູພ້ິພາກສາກົດ  
ໝາຍປົກຄອງ 
Judge (ALJ) 

ຢ່າງນ້ອຍສຸດ, ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ຕ້ອງບໍແ່ມ່ນ: 
 ພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ມສີ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສກືສາ ຫຼ ື

ການດູແລຂອງເດັກ; ຫຼື 
 ບຸກຄົນທີມ່ີຜົນປະໂຫຍດທາງສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງອາຊີບທີຂັ່ດແຍງ້ກັບຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງບຸກຄົນນ້ັນໃນການໄຕ່ສວນ

ດັ່ງກ່າວ. 
 
ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ຕ້ອງ: 
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາໃຈ, ບັນດາຂໍ້ບັນຍັດຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004, ບັນດາຂ້ໍລະບຽບຂອງ

ລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ ທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ IDEA, ແລະ ການຕີຄວາມຂອງກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບັນດາ
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ສານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລັດ; 
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການໄຕ່ສວນໂດຍສອດຄ່ອງກັບຫຼັກປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍທີເ່ໝາະ

ສົມ ແລະຕາມມາດຕະຖານ; ແລະ 
 ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການອອກ ແລະ ຂຽນຄໍາຕັດສິນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກປະຕບິັດດ້ານກົດໝາຍທີ ່

ເໝາະສົມ ແລະຕາມມາດຕະຖາ. 
 

ເຖິງແມ ່ນວ່າ ຜູພ້ິພາກສາ ALJ ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນໂດຍອົງການໃດໜຶ່ງ, ແຕພ່ວກເຂົາບໍ່ຖືວ່າເປັນພະນັກງານຂອງອົງການ
ນ້ັນ. 

 
ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນ
ຂອງເດັກ 

ຍົກເວັ້ນສໍາລັບການໄຕ່ສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົບລ້າງການປະຕິບັດວໄິນ (ເບິ່ງໜ້າ 26-30), ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງຍັງຢູໃ່ນ
ການບັນຈກຸານສຶກສາເດີມໃນປະຈບຸັນ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຂອງການໄຕ່ສວນຕັດສິນຂອງອົງການບໍລິຫານ ຫຼື ການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນຂອງສານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ທຸກໆຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນ. 
 
ຖ້າເດັກຢູໃ່ນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແທນຊ່ົວຄາວ ໃນເວລາມີການໄຕ່ສວນຕັດສິນ, ເດັກດັ່ງກ່າວຕ້ອງຍັງຢູໃ່ນການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ
ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລໍຖ້າການຕັດສິນຂອງຜູພ້ິພາກສາ ALJ ຫຼື ການສິ້ນສຸດໄລຍະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້. 
 
ຖ້າຄໍາຮ້ອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຮ້ອງສະໝັກຂໍການອະຍາດຂ້ັນຕ້ົນເພ່ືອເຂ້ົາໂຮງຮຽນ
ລັດຖະບານ, ລູກຂອງທ່ານ, ໂດຍການຍິນຍອມຈາກທ່ານ, ຕ້ອງໄດ້ຖືກບັນຈເຸຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ຈົນກວ່າການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນທັງໝົດຈະສໍາເລັດ. 
 
ຖ້າການຕັດສິນຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ທີ່ດໍາເນີນໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ 
ແມ່ນເຫັນດນໍີາທ່ານວ່າການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນແມ່ນເໝາະສົມ, ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນນ້ັນຕ້ອງໄດ້ຖືເປັນຂໍ້ຕົກລົງ
ລະຫວ່າງທາງລັດ ແລະ ຕົວທ່ານ. 

 
ປະເດັນບັນຫາທີ ່ 
ປກຶສາຫາລືໃນການ
ໄຕສ່ວນ 

ຝ່າຍທີຮ້່ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຈະບໍໄ່ດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫຍ້ົກປະເດັນຕ່າງ ໃໆນເວລາໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ 
due process ທີ່ບໍໄ່ດ້ກ່າວໄວ້ ໃນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ເວັ້ນເສຍແຕວ່່າອີກຝ່າຍໜຶ່ງ  ຕົກລົງເຫັນດີ
ເປັນຢ່າງອື່ນ. 

 
ກໍານົດເວລາສໍາລັບ
ການຮ້ອງຂກໍານໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັກ Due 
Process 

ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼ ືAEA ຕ້ອງຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທິໍາ ພາຍໃນສອງປີນັບຈາກວັນທທີີທ່່ານ, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼ ື
AEA ໄດ້ຮັບຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທໍາທີຖື່ກກ່າວຫາ ເຊ່ິງເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມ
ຫຼັກ due process.  
 
ກໍານົດເວລາດັ່ງກ່າວຈະບໍຖື່ກນໍາໃຊ້ ຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process 
ເນ່ືອງຈາກ: 

 ການໃຫຂ້ໍ້ມູນທີ່ຜດິພາດສະເພາະໃດໜຶ່ງໂດຍເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືAEA ທີໄ່ດແ້ກ້ໄຂບັນຫາ ເຊ່ິງກາຍເປັນພ້ືນຖານ
ໃຫແ້ກ່ການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process; ຫຼື 

 ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ບໍຍ່ອມໃຫຂ້ໍ້ມູນແກ່ທ່ານເຊິ່ງເປັນຂ້ໍມູນທີ່ຕ້ອງໄດສ້ະໜອງໃຫທ້່ານຕາມຂ້ໍກໍານົດພາຍໃຕ້
ກົດໝາຍ IDEA. 
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ສິດທໃິນລະຫວ່າງ
ການໄຕສ່ວນ 

ຝ່າຍຕ່າງ ໃໆນການໄຕສ່ວນມີສິດໃນການ: 
 ມີທະນາຍຄວາມ ແລະ ບກຸຄົນອື່ນໄປນໍາ ແລະ ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ, ເຊ່ິງເປັນຜູ້ທີມີ່ຄວາມຮູ້ພິເສດ ຫຼື ໄດຮ້ັບການຝຶກໃນເລື່ອງ

ບັນຫາຂອງເດັກພິການ; 
 ນໍາສະເໜີຫຼັກຖານ ແລະ ຊ້ອງໜ້າ, ກວດເບິ່ງ, ແລະ ບັງຄັບໃຫພ້ະຍານມາໃຫ້ການ; 
 ຫ້າມການນໍາສະເໜີຫຼັກຖານຕ່າງໆໃນເວລາໄຕ່ສວນທີບ່ໍໄ່ດ້ເປີດເຜີຍຕໍກັ່ບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຢ່າງນ້ອຍ ຫ້າວັນລັດຖະ

ການ ກ່ອນມ້ືໄຕ່ສວນ; 
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືແບບອເິລັກໂທຣນິກ, ເປັນຄໍາເວົ້າຂອງການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືແບບອເິລັກໂທຣນິກຂອງຂ້ໍເທັດຈິງ ແລະ ຄໍາຕັດສິນ. 

 
ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ ູນ
ເພີ່ມເຕີມ 

ຢ່າງນ້ອຍຫ້າວັນລັດຖະການ ກ່ອນມືໄ້ຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ທ່ານ ແລະ ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປີດເຜີຍຕ່ໍກັນ
ແລະກັນ ທຸກການປະເມີນຜົນທັງໝົດທີເ່ຮັດສໍາເລັດພາຍມາຮອດມ້ືວັນທີນ້ັນ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີແນະອີງໃສຜ່ົນການປະເມີນ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊ່ິງທ່ານ ຫຼື ຝ່າຍອື່ນຕ້ັງໃຈຈະນໍາໃຊ້ໃນການໄຕ່ສວນ. 
 
ຜູພ້ິພາກສາ ALJ ອາດຈະສະກັດກ້ັນຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີ່ບໍສ່າມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດນ້ີ ຈາກການນໍາສະເໜີການປະເມີນຜົນ 
ຫຼ ືການສະເໜີແນະທີກ່່ຽວຂ້ອງໃນເວລາໄຕ່ສວນ  ໂດຍບໍຕ້່ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກອີກຝ່າຍໜຶ່ງ. 

 
ສິດທຂິອງພໍແ່ມ ່ ເມ່ືອທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມໃນການໄຕ່ສວນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດທໃິນການ: 

 ເອົາລູກຂອງທ່ານ, ຜູທ້ີ່ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການໄຕ່ສວນ, ມາຮ່ວມນໍາ; 
 ເປີດການໄຕ່ສວນ ຕ່ໍກັບສາທາລະນະ; ແລະ 
 ໄດ້ຮັບບັນທຶກຂອງການໄຕ່ສວນ ແລະ ຂ້ໍເທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ການຕັດສິນ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. 

 
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process hearing ຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ທີໃ່ຫຄ້ວາມສະດວກສະບາຍ
ຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ກັບທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ. 

 
 
ເຫດຜົນສໍາລັບຄໍາ
ຕັບສິນຂອງຜູ້
ພິພາກສາ ALJ  

ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການຕັດສິນບົນພື້ນຖານທີອ່ີງໃສກ່ານກໍານົດຕັດສິນກ່ຽວກັບວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ 
FAPE ຫຼືບໍ.່  
 
ໃນເລື່ອງທີກ່່າວຫາການລະເມີດດ້ານລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ຜູພ້ິພາກສາ ALJ ອາດຈະຕັດສິນວ່າເດັກບໍໄ່ດ້ຮັບການສຶກສາ 
FAPE ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າຄວາມພົກຜ່ອງດ້ານລະບຽບການ: 
 ໄດ້ຂັດຂວາງສິດທຂິອງເດັກໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາ FAPE; 
 ສະກັດກັ້ນຢ່າງໃຫຍຫ່ຼວງ ໂອກາດຂອງທ່ານໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນກ່ຽວກັບການສະໜອງການສຶກ

ສາ FAPE ໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານ; ຫຼ ື
 ເຮັດໃຫບ້ໍໄ່ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ. 

 
ບໍມີ່ຫຍັງໃນບົດບັນຍັດເຫຼົ່ານີຈ້ະໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ບໍ່ສາມາດອອກຄໍາສັ່ງໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA 
ປະຕິບັດຕາມບັນດາຂ້ໍກໍານົດດ້ານລະບຽບການຂອງກົດໝາຍ IDEA.  

 
ການຮ້ອງຂກໍານໄຕ່
ສວນເພີ່ມເຕີມ 

ບໍມີ່ຫຍັງຂັດຂວາງທ່ານຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ອື່ນຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບປະເດັນບັນຫາ
ອື່ນທີແ່ຕກຕ່າງຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນທີ່ໄດ້ຍື່ນແລ້ວ. 

 
ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ
ຂອງຜູພ້ິພາກສາ 
ALJ  

ຄໍາຕັດສິນທີເ່ຮັດໃນການໄຕ່ສວນແມ່ນສຸດທ້າຍ, ລວມທັງການໄຕ່ສວນທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວໄິນ, 
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີເ່ຂ້ົາຮ່ວມໃນການໄຕ່ສວນອາດຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນນ້ັນຫາສານ. ຝ່າຍທີບ່ໍເ່ຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນ
ຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ ມີສິດດໍາເນີນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງເພື່ອຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due 
process. ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວອາຈະຮ້ອງຟ້ອງນໍາສານລັດ ຫຼສານເຂດຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຈໍານວນ
ໃນການໂຕ້ແຍງ້. 
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ຜູອ້ື່ນທີໄ່ດຮ້ັບແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນ 

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ລຶບຖ້ິມຂ້ໍມູນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ, ຕ້ອງ: 
 ສົ່ງສິ່ງທີຄ່ົ້ນພົບ ແລະ ຄໍາຕັດສິນໃຫແ້ກ່ຄະນະທີປ່ຶກສາການສຶກສາພິເສດຂອງລັດ; ແລະ 
 ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຄໍາຕັດສິນເຫຼົ່ານ້ັນຕ່ໍສາທາລະນະ. 

 
ກໍານົດເວລາສໍາລັບ
ຄໍາຕັດສິນຈາກການ
ໄຕສ່ວນ 

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບ່ໍກາຍ 45 ວັນຫຼັງຈາກການສິ້ນສຸດຂອງໄລຍະ 30 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນ 
ສໍາລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ ຫຼື ໄລຍະຂະຫຍາຍສໍາລັບກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້:  
 ບັນລໄຸດ້ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ ໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
 ສົ່ງສາໍເນົາຄໍາຕັດສິນໃຫແ້ຕ່ລະຝ່າຍທີກ່່ຽວຂ້ອງ. 

 
ຜູພ້ິພາກສາ ALJ ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫຂ້ະຫຍາຍເວລາກາຍ 45 ວັນຕາມວັນປະຕິທິນ ອີງຕາມຄໍາຮ້ອງຂຂໍອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ. 

 
ກົດການຕີຄວາມໝາຍ 

 
ຄໍານິຍາມ ແລະ 
ຈຸດປະສົງ 

ບໍມ່ີ່ຂ້ໍກໍານົດໃດໃນກົດໝາຍ IDEA ທີ່ຫາ້ມ ຫຼືຈໍາກັດສິດທ,ິ ລະບຽບຂ້ັນຕອນ ແລະການແກ້ໄຂທີມີ່ໃຫພ້າຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ
ຂອງສະຫະລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວອາເມລກິາທີພິ່ການ ປ ີ1990, ຫົວບົດ V ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູປ ີ1973 
(ຂ້ໍທ ີ504), ຫຼືກົດໝາຍອື່ນໆຂອງລັດຖະບານກາງທີໃ່ຫ້ການປົກປ້ອງສິດທຂິອງເດັກພິການ. 
 
ຂໍຍ້ົກເວັ້ນມີຄື ກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍເຫຼົ່ານ້ີເພ່ືອຊອກຫາການບັນເທົາທຸກທີກ່ໍມີ່ໃຫພ້າຍໃຕ້
ກົດໝາຍ IDEA, ລະບຽບຂ້ັນຕອນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດດຽວກັນທີຈ່ະຈໍາຕ້ອງໃຊ້ ຖ້າຝ່າຍ
ດັ່ງກ່າວຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງຕາມກົດໝາຍ IDEA. 
 
ນ້ີໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະມີວິທແີກ້ໄຂທີ່ມີໃຫພ້າຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ນທີທ່ັບຊ້ອນກັບວິທແີກໄ້ຂທີມີ່ໃຫພ້າຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
IDEA, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ເພ່ືອໄດ້ຮັບການບັນເທົາທຸກ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ນເຫຼົ່ານ້ັນ, ທໍາອິດທ່ານຕ້ອງໃຊ້ວິທກີານແກ້ໄຂ
ດ້ານບໍລິຫານປົກຄອງທີມ່ີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA (ເຊ່ັນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process, ກອງປະຊຸມ
ແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ ແລະລະບຽບຂ້ັນຕອນການໄຕ່ສວນຍຸຕທິໍາຕາມຫຼັກ due process) ກ່ອນທີຈ່ະນໍາສົ່ງເລື່ອງຫາສານໂດຍ
ກົງ. 

 
ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ 

 
ການມອບຄ່າທໍາ
ນຽມທະນາຍຄວາມ 

ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືການໄຕ່ສວນທີຍ່ື່ນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ຕາມເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານອາດຈະ
ມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີສ່ົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫກ້ັບຝ່າຍທີ່ຊະນະ. 

 
ການກໍານົດຄ່າທໍາ
ນຽມທີສ່ົມເຫດສົມ
ຜົນ 

ຄ່າທໍານຽມຕ້ອງອີງໃສອ່ັດຕາຄ່າທໍານຽມທີໃ່ຊ້ກັນ: 
 ໃນຊຸມຊົນບ່ອນທີກ່ານດໍາເນີນຄະດີ ຫຼືການໄຕ່ສວນເກີດຂຶ້ນ; ແລະ 
 ອີງໃສ່ປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີສ່ະໜອງໃຫ.້ 

 
ບໍມີ່ເງິນໂບນັດ ຫຼື ຕົວຄູນໃດໆທີຈ່ະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄິດໄລຄ່່າທໍານຽມ. 

 
ຄ່າທໍານຽມທີຕ່ ້ອງ
ຈ່າຍໂດຍທະນາຍ 
ຄວາມຂອງທ່ານ 

ຖ້າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process, ຕາມເສລພີາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານ
ອາດຈະມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີສ່ົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫແ້ກ່ອົງການ SEA, AEA ຫຼ ືLEA 
ທີເ່ປັນຝ່າຍຊະນະຄະດ,ີ ຖ້າສານເຫັນວ່າການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແມ່ນ: 
 ບໍສ່ໍາຄັນ, ບໍສ່ົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍມີ່ມູນຄວາມຈິງ; ຫຼື 
 ສືບຕໍ່ສູຄ້ະດຫີຼັງຈາກທີ່ການຮ້ອງຟ້ອງຈະແຈ້ງວ່າບໍສ່ໍາຄັນ, ບໍສ່ົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍມີ່ມູນຄວາມຈິງ. 
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ຄ່າທໍານຽມທີຕ່ ້ອງ
ຈ່າຍໂດຍທ່ານ ຫຼື
ທະນາຍຄວາມຂອງ
ທ່ານ 

ຕາມເສລພີາບໃນການຕັດສິນໃຈ, ສານອາດຈະມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃຫແ້ກ່ອົງການ SEA, AEA ຫຼື LEA ທີ່ເປັນຝ່າຍຊະນະ, ຖ້າຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due 
process ຂອງທ່ານ ຫຼໃືນເວລາຕໍມ່າ ຄະດໃີນຊັ້ນສານໃນ ຖືກນໍາສະເໜີເພື່ອຈຸດປະສົງທີບ່ໍ່ເໝາະສົມ ເຊ່ັນວ່າ: 
 ເພື່ອລົບກວນ; 
 ເພື່ອກ່ໍໃຫເ້ກີດການຊັກຊ້າທີ່ບໍຈ່ໍາເປັນ; ຫຼ ື
 ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການດໍາເນີນຄະດີ ຫຼືການໄຕ່ສວນໂດຍບໍຈ່ໍາເປັນ. 

 
ຄ່າທໍານຽມທີຖ່ ືກ
ຫ້າມ ແລະຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທີກ່່ຽວຂ້ອງ 

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີກ່່ຽວຂ້ອງອາດຈະບໍຖື່ກຈ່າຍແທນຄືນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ຫຼັງ
ຈາກເວລາການສະເໜີການແກ້ໄຂເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫແ້ກທ່່ານ, ຖ້າ: 
 ການສະເໜີແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ຖືກເຮັດພາຍໃນເວລາທີກ່ໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂ້ໍ 68 ຂອງກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງ

ວ່າດ້ວຍລະບຽບຂ້ັນຕອນທາງແພ່ງ; ຫຼ ື 
 ໃນກໍລະນີຂອງການດ ໍາເນີນຄະດດີ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ, ເວລາໃດກ່ໍໄດທ້ີ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນກ່ອນການດໍາເນີນຄະດີ

ຈະເລີມ່ຂ້ຶນ; 
 ການສະເໜີແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ບໍຖື່ກຍອມຮັບເອົາພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ; ແລະ 
 ສານ ຫຼືຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ພົບວ່າການບັນເທົາທຸກທີໃ່ນສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບໂດຍພ່ໍແມເ່ດັກ ແມ່ນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍກັບພ່ໍແມ່

ເດັກຫຼາຍກວ່າການສະເໜີໃຫແ້ກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້. 
 
ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະບໍໄ່ດ້ຮັບການຕັດສິນມອບໃຫສ້ໍາລັບກອງປະຊຸມຂອງທມີ IEP Team, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນເນ່ືອງມາຈາກການດໍາເນນີຄະດດີ້ານການປົກຄອງບໍລິຫານ ຫຼືການດໍາເນີນຄະດທີາງສານ. 
 
ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ຈະບໍຖື່ວ່າເປັນກອງປະຊຸມທີຈ່ັດຂ້ຶນອັນເປັນຜົນມາຈາກການໄຕ່ສວນທາງການບໍລິຫານປົກຄອງ 
ຫຼືການດໍາເນີນຄະດທີາງສານ ຫຼືການໄຕ່ສວນທາງການບໍລິຫານປົກຄອງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ກາຕັດສິນມອບໃຫ.້ 

 
ຂໍຍ້ົກເວັ້ນຕໍກ່ັບຂີດ
ຈໍາກັດດ້ານການແກ້
ໄຂ 

ການມອບຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະຖືກຕັດສິນມອບໃຫແ້ກ່ພ່ໍແມ່ເດັກຜູທ້ີ:່ 
 ແມ່ນຝ່າຍຊະນະ. 
 ມີການອະທິບາຍເຫດຜົນຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນການປະຕິເສດການສະເໜແີກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້. 

 
ການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ
ທະນາຍຄວາມ 

ຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງ ຖ້າສານພົບວ່າ: 
 ທ່ານ, ຫຼືທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ, ຍືດເຍື້ອແກ່ຍາວການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງ້ສຸດທ້າຍ ຢ່າງບໍສ່ົມເຫດສົມຜົນ; 
 ຈໍານວນຄ່າທໍານຽມກາຍອັດຕາຄ່າທໍານຽມລາຍຊົ່ວໂມງທີນໍ່າໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນຊຸມຊົນ ຢ່າງບໍມີ່ເຫດມີຜົນ; 
 ເວລາທີໃ່ຊ້ ແລະ ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍທີສ່ະໜອງໃຫແ້ມ່ນຫຼາຍເກີນໄປ ທຽບກັບເນ້ືອໃນຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼ ື

ການຕັດສິນຄະດທີີຄ່ວນເປັນ; ຫຼ ື
 ທະນາຍຄວາມທີຕ່່າງໜ້າໃຫພ່ໍ້ແມ່ເດັກບໍໄ່ດ້ສະໜອງໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂ້ໍມູນທີຄ່ົບຖ້ວນເໝາະສົມ ໃນ

ແຈ້ງການຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. 

 
ຂໍຍ້ົກເວັ້ນຕໍກ່ັບການ
ຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ 

ຂໍກ້ໍານົດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄ່າທໍານຽມທະນາຍຄວາມະບໍຖື່ກນໍາໃຊ້ ຖ້າສານເຫັນວ່າອົງການ LEA, AEA ຫຼ ືSEA: 
 ແກ່ຍາວການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍຂອງການຮ້ອງຟ້ອງຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ  
 ມີການລະເມີດຂໍ້ 615 ຂອງກົດໝາຍ IDEA, ຂ້ໍລະບຽການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ IDEA. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ການປະພຶດ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວໄິນ 

ສິດອໍານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ 

ການຕັດສິນກໍານົດ
ຕາມແຕລ່ະກໍລະນ ີ

ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການສະເພາະຂອງແຕລ່ະກໍລະນີຕົວຈງິໃນເວລາຕັດສິນວ່າແມ່ນຫຼືບໍທ່ີ່
ການປ່ຽນແປງການຈເຸຂ້ົາຮຽນ ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຂໍກໍ້ານົດທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂ້ັນຕອນການປະຕິບັດວໄິນຕໍໄ່ປ
ນ້ີ, ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບເດັກພິການທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ.  

 
ທົ່ວໄປ 
 

ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາກໍ່ດໍາເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນກັບເດັກທີບ່ໍພິ່ການ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະ, ໂດຍບໍເ່ກີນ 10 ວັນ
ເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ, ຍ້າຍເດັກພິການທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບການປະພດຶຂອງນັກຮຽນອອກຈາກການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນປະຈບຸັນຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວໄປບ່ອນຮຽນແທນຊົ່ວຄາວທີເ່ໝາະສົມ, ຫ້ອງຮຽນອື່ນ ຫຼື ໃຫພັ້ກການຮຽນຊົ່ວຄາວ. 
 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະກໍານົດການຍ້າຍເພ່ີມເຕີມເຊິ່ງບໍກ່າຍ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຕໍກັ່ບເດັກດັ່ງກ່າວໃນປີຮຽນດຽວ
ກັນສໍາລັບການປະພຶດຜິດອື່ນຕ່າງຫາກ ຕາບໃດທີກ່ານຍ້າຍດັ່ງກ່າວບໍເ່ຮັດໃຫເ້ກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ (ເບິ່ງນິ 
ຍາມຄວາມໃນຫົວຂໍ ້“ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນເນ່ືອງຈາກການຍົກຍ້າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວໄິນ”). 
 
ເມ່ືອເດັກພິການໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈບຸັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນເວລາທັງໝົດ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນປີຮຽນດຽວກັນ, 
ເຂດການສຶກສາ ຕ້ອງ, ໃນໄລຍະເວລາຕ່ໍມາຫຼັງຈາກການຍົກຍ້າຍໃນປີຮຽນນ້ັນ, ສະໜອງການບໍລິການໃນຂອບເຂດທີກ່ໍານົດ
ໃຫ້ຂ້າງລຸ່ມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ ້ຍ່ອຍ “ການບໍລິການ.” 

 
ສິດອໍານາດເພີ່ມ
ເຕີມ 
 

ຖ້າການປະພຶດທີລ່ະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ ບໍແ່ມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ 
(ເບິ່ງຫົວຂ້ໍ ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ, ຂ້າງລຸ່ມ) ແລະ ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຜິດວໄິນ
ອາດຈະກາຍ 10 ວັນເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະນໍາໃຊ້ລະບຽບການດ້ານວໄິນຕໍ່ກັບເດັກທີພິ່ການນັ້ນໃນ
ແບບດຽວກັນ ແລະ ເປັນໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ກັບເດັກທີບ່ໍພິ່ການ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໂຮງຮຽນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງການ
ບໍລິການໃຫແ້ກເ່ດັກນ້ັນ ຕາມທີອ່ະທິບາຍໄວຢູ້່ຂ້າງລຸ່ມ ໃນຫົວຂ້ໍ “ການບໍລິການ.” 
 
ທມີງານ IEP ຂອງເດັກເປັນຜູ້ຕັດສິນກໍານົດສະຖານທີ່ຮຽນແທນຊ່ົວຄາວສໍາລັບການບໍລິການດັ່ງກ່າວ. 

 
ການບໍລິການ 

 
ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນ ເດັກພິການຜູທ້ີຖື່ກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈບຸັນຂອງເດັກເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ພຶດປະຕິກໍາບໍ່

ແມ່ນການປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ (ເບິ່ງຫົວຂ້ໍຍ່ອຍ “ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ”) ຫຼື
ຜູທ້ີ່ຖືກຍ້າຍອອກພາຍໃຕ້ສະພາບການພິເສດ (ເບິ່ງຫົວຂ້ໍຍ່ອຍ “ສະພາບການພິເສດ”) ຕ້ອງ:  
 ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ (ມີການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າທີມ່ີໃຫ)້, ເພື່ອເຮັດໃຫເ້ດັກ

ສາມາດສືບຕໍເ່ຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູໃ່ນບ່ອນຮຽນອື່ນກໍ່ຕາມ (ນ້ັນອາດຈະແມ່ນສະຖານ
ທີຮ່ຽນແທນຊົ່ວຄາວ), ແລະ ເພ່ືອກ້າວໄປສູກ່ານຕອບສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວໃ້ນໂປຣແກຣມ IEP ຂອງເດັກ; 
ແລະ  

 ໄດ ້ຮັບ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການປະເມີນພຶດຕິກໍາ, ແລະບໍລິການແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼອືເພ່ືອປັບປຸງພຶດຕິກໍາ ແລະ ການ
ດັດແປງແກ້ໄຂ ເຊ່ິງຖືກອອກແບບມາເພ່ືອແກ້ໄຂການລະເມີດດ້ານພຶດຕິກໍາເພ່ືອບໍໃ່ຫມັ້ນເກີດຂ້ຶນອີກ.  

 
ນ້ອຍກວ່າ 10 ວັນ ຫຼັງຈາກເດັກພິການໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈບຸັນຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນເວລາ 10 ວັນເຂ້ົາຮຽນໃນປີຮຽນດຽວກັນ, ແລະ

ຖ້າການຍ້າຍໃນປະຈບຸັນແມ່ນເປັນເວລາ 10 ວັນເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ ຫຼືນ້ອຍກວ່າ ແລະຖ້າການຍ້າຍນ້ັນບໍແ່ມ່ນການປ່ຽນແປງ
ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ (ເບິ່ງນິຍາມຄວາມໝາຍຂ້າງລຸ່ມ), ຈາກນ້ັນ ໂດຍປຶກສາສາຫາລຢື່າງນ້ອຍກັບໜຶ່ງໃນບັນດາຄອູາຈານ
ຂອງເດັກ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນຈະຕັດສິນກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການການບໍລິການເພ່ືອໃຫເ້ດັກສາມາດສືບຕ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມໃນ
ຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູໃ່ນບ່ອນຮຽນອື່ນກ່ໍຕາມ, ແລະ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຕອບສະໜອງໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ໃນໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ. 
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ຖ້າການຍ້າຍແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ “ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນເນ່ືອງຈາກການຍ້າຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວໄິນ”), ທມີງານ IEP ຂອງເດັກ ເປັນຜູຕ້ັດສິນກໍານົດການບໍລິການທີເ່ໝາະສົມທີ່ເຮັດໃຫເ້ດັກ
ສາມາດສືບຕ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມໃນຫຼັກສູດານສຶກສາທົ່ວໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນບ່ອນຮຽນອື່ນກໍ່ຕາມ, ແລະ ເພ່ືອກ້າວໄປສູ່ການຕອບ
ສະໜອງໄດເ້ປົ້າໝາຍທີວ່າງໄວໃ້ນໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ. 

 
ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ 

 
ຄໍານິຍາມ ພາຍໃນ 10 ເຂ້ົາຮຽນຫຼັງຈາກການຕັດສິນປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນຂອງເດັກພິການເນ່ືອງຈາກການລະເມີດກົດລະບຽບ

ການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ (ຍົກເວັ້ນການຍ້າຍບ່ອນຮຽນທີ່ເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼືນ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍແ່ມ່ນການ
ປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ), ເຂດການສຶກສາ, ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີກ່່ຽວຂ້ອງຂອງທີມ IEP (ຕາມທີກໍ່ານົດໂດຍທ່ານ 
ແລະເຂດການສຶກສາ) ຕ້ອງທົບທວນເບິ່ງທຸກຂ້ໍມູນທີກ່່ຽວຂ້ອງໃນແຟ້ມປະຫວັດນັກຮຽນ ລວມທັງໂປຣແກຣມ IEP ຂອງເດັກ, 
ຂໍ້ສັງເກດຂອງຄອູາຈານ, ແລະ ທຸກຂ້ໍມູນທີກ່່ຽວຂ້ອງທີສ່ະໜອງໃຫໂ້ດຍທ່ານ ເພ່ືອຕັດສິນກໍານົດວ່າ:  
 ການປະພຶດຜິດທີເ່ວົ້າເຖິງແມ່ນເກີດຈາກ ຫຼື ມຄີວາມກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ຫຼເືປັນຜົນມາຈາກຄວາມພິການຂອງເດັກແມ່ນຫຼື

ບໍ;່ ຫຼ ື
 ການປະພຶດຜິດທີເ່ວົ້າເຖິງນ້ັນແມນ່ຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທາງເຂດການສຶກສາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂປຣ

ແກຣມການສຶກສາ IEP ຂອງເດັກ. 

 
ປະກົດການສະແດງ
ອອກອັນເປັນຜົນ
ຈາກຄວາມພິການ 

ຖ້າການທົບທວນກໍານົດອອກມາວ່າໜຶ່ງໃນບັນດາເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານ້ັນແມ່ນຖືກຕ້ອງ, ການປະພຶດຕ້ອງຖືກກໍານົດວ່າເປັນປະກົດ
ການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ. 

 
ຜົນຈາກຄວາມລົ້ມ
ເຫຼວໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ IEP 

ຖ້າການທົບທວນກໍານົດອອກມາວ່າການປະພຶດທີເ່ວົ້າເຖິງນ້ັນແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
IEP, ເຂດການສຶກສາ ຕ້ອງດໍາເນີນການໃນທັນທເີພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານ້ັນ. 

 
ການດໍາເນີນການ
ເມື່ອແມ່ນຜົນຂອງ
ການສະແດງອອກ
ຂອງຄວາມພິການ 

ຖ້າການທົບທວນກໍານົດອອກມາວ່າການປະພຶດດັ່ງກ່າວແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ, ທມີ 
IEP ຕ້ອງດໍາເນີນໜຶ່ງໃນສອງມາດຕະການດັ່ງນ້ີ: 
 ດໍາເນີນການປະເມີນການປະພຶດທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນການປະພຶດ

ດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ ກ່ອນທີຈ່ະມີການປະພຶດດັ່ງກ່າວ ທີສ່ົ່ງຜົນໃຫມີ້ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ, ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕບິັດ
ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດສໍາລັບເດັກດັ່ງກ່າວ; ຫຼື 

 ຖ້າແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນແລ້ວ, ໃຫທ້ົບທວນຄືນແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດ, ແລະ 
ປັບປຸງແກ້ໄຂແຜນການນ້ັນ, ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພື່ອແກໄ້ຂການປະພຶດດັ່ງກ່າວ. 

 
ຍົກເວັ້ນກລໍະນທີີ່ໄດ້ອະທິບາຍຢູຂ້່າງລຸ່ມ ໃນຫົວຂ້ໍ ສະພາບການພິເສດ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງສົ່ງເດັກກັບຄືນເຂົ້າບ່ອນຮຽນ
ເດີມ ທີເ່ດັກຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພ່ໍແມເ່ດັກ ແລະເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດນໍີາການປ່ຽນແປງການບັນຈຸ
ເຂ້ົາຮຽນ ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປັບປຸງແກໄ້ຂແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອການປະພຶດ. 

 
ສະພາບການພເິສດ ເຖິງແມ່ນວ່າການປະພຶດຈະແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກຫຼືບໍກ່ໍ່ຕາມ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນ

ອາດຈະໂຍກຍ້າຍນັກຮຽນໄປສູ່ສະຖານທີຮ່ຽນແທນຊ່ົວຄາວໃດໜຶ່ງ (ເຊ່ິງກໍານົດໂດຍທມີ IEP ຂອງເດັກ) ເປັນເວລາສູງເຖິງ 
45 ວັນເຂ້ົາຮຽນ, ຖ້າເດັກ:  
1. ພົກພາອາວຸດໃດໜຶ່ງ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ມາໂຮງຮຽນ ຫຼື ມີອາວຸດເມ່ືອເວລາເຂ້ົາຮຽນ, ຢູເ່ຂດສະຖານທີໂ່ຮງ ຮຽນ, 

ຫຼ ືຢູໃ່ນງານພິທຕ່ີາງໆຂອງໂຮງຮຽນ ພາຍໃຕ້ອໍານາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັອໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາໃດໜຶ່ງ;  
2. ມີ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍໂດຍເຈດຕະນາ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ຫຼື ຂາຍ ຫຼື ຊັກຊວນການຂາຍສານເສບຕິດ

ຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ, (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ໃນເວລາເຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ຢູເ່ຂດສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນ, ຫຼືຢູ່ໃນງານ ພິທິຂອງ
ໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງທີ່ຢູພ່າຍໃຕ້ອໍານາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼືເຂດການສຶກສາໃດໜຶ່ງ; ຫຼ ື  

3. ເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ນບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍຢ່າງຮຸນແຮງ (ເບິ່ງຄໍານິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ໃນເວລາເຂ້ົາໂຮງຮຽນ, ຢູເ່ຂດສະຖານທີ່
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ໂຮງຮຽນ, ຫຼືຢູໃ່ນງານ ພິທິຂອງໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງທີ່ຢູພ່າຍໃຕ້ອໍານາດຕັດສິນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼເືຂດການ
ສຶກສາໃດໜຶ່ງ. 

 
ຄໍານິຍາມຂອງ
ສະພາບການພເິສດ 

 “ສານຕ້ອງຫ້າມ” ໝາຍເຖິງຢາ ຫືຼ ສານເສບຕິດອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວພ້າຍໃຕ້ຕາຕະລາງ I, II, III, IV, ຫຼື V ໃນໝວດທ ີ
202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງຫ້າມ (21 U.S.C. 812(c)). 

 ຢາຜິດກົດໝາຍ” ໝາຍເຖິງສານເສບຕິດຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ; ແຕບ່ໍລ່ວມເອົາສານຕ້ອງຫ້າມທີ່ມໄີວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຢ່າງ
ຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງຜ້ ູຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີມີ່ໃບອະນຸຍາດ ຫຼືທີມີ່ໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼືນໍາໃຊ້ຢ່າງ
ຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ສິດອໍານາດອື່ນໆຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ຫຼ ືພາຍໃຕ້ຂ້ໍບັນຍັດອື່ນໆຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ. 

 “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ” ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນ “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ” ທີ່ຢູໃ່ນ
ວັກທີ (3) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (h) ໃນໝວດທີ 1365 ຂອງຫົວບົດ 18, ໃນປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ. 

 “ອາວຸດ” ມີຄວາມໝາຍຕາມສໍານວນ ‘‘ອາວຸດອັນຕະລາຍ’’ ທີ່ຢູໃ່ນວັກ (2) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (g) ໃນໝວດທ ີ930 ຂອງຫົວ
ບົດທີ 18, ປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ.  

 
ການແຈ້ງບອກ ໃນວັນທທີີເ່ຂດການສຶກສາຕັດສິນໃຈເຮັດການຍ້າຍທີເ່ປັນການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກທ່ານເນື່ອງຈາກການລະ

ເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ, ທາງເຂດສຶກສາຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈນ້ັນ ແລະ ສະໜອງ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃຫແ້ກ່ທ່ານ. 

 
ການອຸທອນ 

 
ທົ່ວໄປ ທ່ານອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ໄດ້ (ເບິ່ງຫົວຂ້ໍ “ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process”) ເພ່ືອຮ້ອງ

ຂໍໃຫມ້ີການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຖ້າທ່ານບໍເ່ຫັນດນໍີາ:  
 ການຕັດສິນກ່ຽວກັບການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນທີ່ຖືກເຮັດພາຍໃຕ້ຂ້ໍກໍານົດດ້ານການປະຕິບັດວໄິນເຫຼົ່ານ້ີ; ຫຼ ື 
 ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກທີໄ່ດ້ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ. 

 
ເຂດການສຶກສາອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ເພ່ືອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຖ້າ
ເຂດການສຶກສາເຊ່ືອວ່າການຮັກສາການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນໃນປະຈບຸັນຂອງລູກທ່ານແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີສຸ່ດທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້
ເກີດການບາດເຈັບຕໍກັ່ບລູກຂອງທ່ານ ຫຼືຕໍກັ່ບນັກຮຽນອື່ນ. 

 
ສິດອາໍນາດຂອງ 
ALJ 

ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງດໍາເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນ. ຜ້ ພູິພາກສາ ALJ ອາດຈະ: 
1. ສົ່ງເດັກທີ່ພິການກັບຄືນບ່ອນຮຽນເດີມທີເ່ດັກຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ ຖ້າຜູພິ້ພາກສາ ALJ ກໍານົດວ່າການຍ້າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ

ການລະເມີດຂ້ໍກໍານົດທີໄ່ດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂ້ໍ ສິດອໍານາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ, ຫຼື ກໍານົດວ່າການປະພຶດຂອງເດັກ
ແມ່ນປະກົດການສະແດງອອກຂອງຄວາມພິການຂອງເດັກ; ຫຼື  

2. ສັ່ງໃຫປ້່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກພິການໄປເຂ້ົາຮຽນຢູ່ສະຖານທີຮ່ຽນແທນຊ່ົວຄາວທີສ່ະເໝາະສມົໃດໜຶ່ງ 
ເປັນເວລາບໍເ່ກີນ 45 ວັນເຂ້ົາຮຽນ ຖ້າຜູພ້ິພາກສາ ALJ ກໍານົດວ່າການຮັກສາໄວ້ບ່ອນຮຽນໃນປະຈບຸັນຂອງເດັກຈະມີ
ແນວໂນ້ມໃນການເຮັດໃຫເ້ກີດການບາດເຈັບຕໍ່ກັບຕົວເດັກ ຫຼື ຕໍ່ກັບຜ້ ູອື່ນ. 

3. ລະບຽບຂ້ັນຕອນຂອງການໄຕ່ສວນເຫຼົ່ານີອ້າດຈະນໍາໃຊ້ຄືນອີກ, ຖ້າເຂດການສຶກສາເຊ່ືອວ່າການສົ່ງເດັກກັບຄືນບ່ອນຮຽນ
ເດີມແມ່ນມີແນວໂນ້ມຈະສົ່ງຜົນໃຫເ້ກີດການບາດເຈັບຕ່ໍກັບຕົວເດັກ ຫຼ ືຕ່ໍກັບຜູອ້ື່ນ. 

 
ຂັ້ນຕອນການໄຕ່
ສວນຕາມຫຼັກ Due 
Process ແບບເລັ່ງ
ລັດ 

ໃນທຸກໆເມ່ືອທີພ່ໍ່ແມເ່ດັກ ຫຼ ືເຂດການສຶກສາຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ due process ເພື່ອຮ້ອງຂໍໃຫມ້ີການພິຈາລະນາໄຕ່ສວນ, 
ການໄຕ່ສວນຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕອບສະໜອງຕາມຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຕໍໄ່ປນ້ີ:  
 ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຫ້າງຫາກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ due process ແບບເລັ່ງລັດ, ເຊ່ິງ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ

ພາຍໃນ 20 ວັນເຂົ້າຮຽນນັບແຕ່ມ້ືມກີານຮ້ອງຂໍໃຫເ້ປີດການໄຕ່ສວນ ແລະ ຕ້ອງກ່ໍໃຫເ້ກີດການຕັດສິນກໍານົດ ພາຍໃນ 10 
ວັນເຂ້ົາຮຽນ ຫຼັງຈາກການພິຈາລະນາໄຕ່ສວນ.  

 ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພ່ໍແມ່ເດັກ ແລະ ເຂດການສຶກສາໄດ້ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນທີຈ່ະສະຫຼະສິດບໍຈ່ັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ, 
ຫຼື ຕົກລົງຈະນໍາໃຊ້ຂະບວນການໄກເ່ກ່ຍ, ກອງປະຊຸມແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ຕ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຈັດວັນຕາມວັນປະຕິທິນ
ນັບແຕ່ມ້ືໄດ້ຮັບໜັງສແືຈ້ງກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນ due process ດັ່ງກ່າວ. 

 ການໄຕ່ສວນອາດຈະດໍາເນີນຕ່ໍໄປ ຖ້າເລື່ອງບັນຫາບໍໄ່ດ້ຖືກແກໄ້ຂເປັນທີເ່ພ່ິງພໍໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ ພາຍໃນ 15 ວັນ
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ຕາມວັນປະຕິທິນນັບຈາກມື້ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ due process. 
 
ທ່ານ ຫຼືເຂດການສຶກສາສາມາດອຸທອນຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແບບເລັ່ງລັດ ໃນແບບ
ດຽວກັນສໍາລັບຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ແບບອື່ນ. 

 
ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່າງການອຸທອນ 

 
ທົ່ວໄປ ເມ່ືອພໍແ່ມ່ເດັກ ຫຼື ເຂດການສຶກສາໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງການປະຕິບັດວໄິນ, ລູກ

ຂອງທ່ານຕ້ອງ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ພໍ່ແມ່ເດັກ ແລະ ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດເີປັນຢ່າງອື່ນ່) ຍັງ
ຮຽນຢູໃ່ນສະຖານທີຮ່ຽນແທນຊົ່ວຄາວ: 
 ໃນລະຫວ່າງການລໍຖ້າຄໍາຕັດສິນຂອງຜູພິ້ພາກສາ ALJ, ຫຼື  
 ຈົນກວ່າສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງການໂຍກຍ້າຍທີໄ່ດ້ສະໜອງໃຫ ້ແລະ ອະທິບາຍໄວໃ້ນຫົວຂ້ໍ ສິດອໍານາດຂອງ

ພະນັກງານໂຮງຮຽນ, ໂດຍເອົາເວລາທີເ່ກີດຂ້ຶນກ່ອນ. 
 
ນ້ີແມ່ນຂ້ໍຍົກເວັ້ນຕໍກັ່ບກົດລະບຽບທົ່ວໄປທີ່ວ່າເດັກຕ້ອງຍັງຢູໃ່ນການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນປະຈບຸັນໃນຂະນະທີກ່ານຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ due process ຫຼືການໄກເ່ກ່ຍ ຍັງຄ້າງຢູ່. 

 
ການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍົກຍ້າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວໄິນ 

 
ທົ່ວໄປ ການຍົກຍ້າຍເດັກພິການອອກຈາກບ່ອນຮຽນປະຈບຸັນຂອງເດັກແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ ຖ້າວ່າ: 

1. ການຍົກຍ້າຍແມ່ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂ້ົາຮຽນຕິດຕ່ໍກັນ; ຫຼ ື
2. ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕ່ໍກັນທີປ່ະກອບເປັນຮູບແບບໜຶ່ງເພາະວ່າ: 

a. ການຍົກຍ້າຍຫຼາຍໆຄັ້ງລວມກັນທັງໝົດເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນປີຮຽນໃດໜຶ່ງ; 
b. ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນເປັນສ່ວນໃຫຍກັ່ບການປະພຶດຂອງເດັກໃນຫູາຍເຫດການຄັ້ງກ່ອນ ທີເ່ຮັດ

ໃຫເ້ກີດການຍົກຍ້າຍຫຼາຍໆຄັ້ງ; ແລະ 
c. ບັນດາປັດໃຈເພ່ີມເຕີມ, ເຊ່ັນວ່າ: 

 ຄວາມດົນຂອງການຍົກຍ້າຍແຕ່ລະຄັ້ງ. 
 ຈາໍນວນເວລາທັງໝົດທີລູ່ກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ, 
 ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງການຍົກຍ້າຍຄັ້ງໜຶ່ງຫາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ. 

 
ການທີ່ຮູບແບບຂອງການຍົກຍ້າຍຈະປະກອບເປັນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂ້ົາຮຽນຫຼືບໍນ້ັ່ນຈະຖືກກໍານົດເປັນແຕລ່ະກໍລະນ ີ
ໄປໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະ, ຖ້າມີການທ້າພິສູດ, ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົບທວນຜ່ານຂະບວນການ due process 
ແລະການດໍາເນີນຄະດທີາງສານ. 
 
ການທີ່ການພັກການຮຽນຊ່ົວຄາວຢູໃ່ນໂຮງຮຽນຈະນັບເປັນມ້ືຂອງການຍົກຍ້າຍຫຼບືໍນ້ັ່ນແມ່ນຂ້ຶນກັບວ່າເຂດການສຶກສາ
ສາມາດຕອບໄດ້ທັງໝົດສາມຄໍາຖາມເຫຼົ່ານ້ີວ່າ “ແມ່ນ.” 

1. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປແມ່ນບໍ?່ 
2. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດໄດຮັ້ບການບໍລິການຕ່າງໆທີລ່ະບໄຸວ້ໃນໂປຣແກຣມ IEP ຂອງລູກທ່ານແມ່ນບໍ?່ 
3. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍພ່ິການໃນຂອບເຂດທີກ່ໍານົດໄວໃ້ນການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນປະຈບຸັນ

ຂອງເດັກແມ່ນບໍ່? 

 

ການກໍານົດການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນ 

 

ສິດອໍານາດ ທີມງານໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ເປັນຜູຕ້ັດສິນກໍານົດບ່ອນຮຽນແທນຊ່ົວຄາວສໍາລັບການຍົກຍ້າຍທີ່
ແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນ, ແລະ ການຍົກຍ້າຍພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ “ສິດອໍານາດເພ່ີມເຕີມ” ແລະ “ສະພາບການພິ
ເສດ.” 
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ການປົກປ້ອງສໍາລັບເດັກທີ່ຍັງບໍທ່ັນມສີິດໄດຮ້ັບການສຶກສາພິເສດ 

 
ຂໍມູ້ນທົ່ວໄປ ຖ້າລູກຂອງທ່ານບໍ່ມ ີIEP ແລະ ລະເມີດກົດລະບຽການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ, ທ່ານອາດຈະນໍາໃຊ້ການປົກປ້ອງຕ່າງໆໃນແຈ້ງ

ການນີ້ ຖ້າທັງສອງຢ່າງຕໍ່ໄປນ້ີແມ່ນຖືກຕ້ອງ: 
1. ເຂດການສຶກສາຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານມີຄວາມພິການ, ແລະ 
2. ເຂດການສຶກສາມີຮັບຮູ້ສິ່ງນ້ັນກ່ອນທີລູ່ກຂອງທ່ານຈະລະເມີດກົດລະບຽບການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ. 

 
ຄໍານິຍາມຂອງການ
ຮັບຮູກ້່ອນ 

ເດັກຜູທ້ີບ່ໍມີ່ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: 
 
ເຂດການສຶກສາຕ້ອງຖືກຖືວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ແລວ້ວ່າເດັກແມ່ນເດັກພິການ ຖ້າກ່ອນການປະພຶດທີເ່ຮັດໃຫເ້ກີດການປະຕິບັດທາງວິ
ໄນ: 
 ພ່ໍແມເ່ດັກໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ

ການບໍລິການກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ ຫຼືຄຸ້ມຄອງດແູລຂອງອົງການສຶກສາທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ຫຼື ຄອູາຈານຂອງ
ເດັກດັ່ງກ່າວ; 

 ແມ່ເດັກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫມີ້ການປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບເລື່ອງການມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA; ຫຼື 

 ຄອູາຈານຂອງເດັກ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຂດການສຶກສາໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບຮູບແບບ ການ
ປະພຶດທີເ່ດັກສະແດງອອກ ໂດຍກົງຕ່ໍກັບຫົວໜ້າການສຶກສາພິເສດຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືຕໍກັ່ບເຈົ້າໜ້າທີຄ່ວບຄຸມດູແລ
ຜູອ້ື່ນໆຂອງເຂດການສຶກສາ.  

 
ຂໍຍ້ົກເວັ້ນຕໍກ່ັບການ
ຮັບຮູກ້່ອນ 

ເຂດການສຶກສາຈະບໍຖ່ືວ່າໄດຮ້ັບຮູ້ ຖ້າວ່າ: 
 ພ່ໍແມເ່ດັກບໍໄ່ດ້ອະນຸຍາດໃຫມີ້ການປະເມີນຜົນຂອງເດັກ ຫຼືຖືກປະຕິເສດການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ; ຫຼ ື
 ເດັກໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ຖືກກໍານົດວ່າບໍມີ່ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. 

 
ການບໍຮູ່ມ້າກ່ອນ ຖ້າກ່ອນທີຈ່ະດໍາເນີນມາດຕະການດ້ານວິໄນຕ່ໍກັບເດັກ, ເຂດການສຶກສາບໍຮູ້່ວ່າເດັກນັ້ນແມ່ນເດັກພິການ, ດັ່ງທີໄ່ດ້ອະທິບາຍ

ຂ້າງເທິງ, ເດັກອາດຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານວິໄນທີຖື່ກນໍາໃຊ້ກັບເດັກອື່ນໆທີບ່ໍພິ່ການຜູທ້ີ່ມກີານປະພຶດລະ
ເມີດກົດລະບຽບໃນລະດັບດຽວກັນ. 
 
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍໃຫປ້ະເມີນຜົນເດັກ ໃນລະຫວ່າງເວລາທີເ່ດັກຕ້ອງຖືກປະຕິບັດມາດຕະການດ້ານວໄິນ, 
ການປະເມີນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນແບບເລັ່ງລັດ. 
 
ຈົນກ່ວາຈະສໍາເລັດການປະເມີນຜົນ, ເດັກຈະຍັງຢູ່ໃນການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນທີໄ່ດ້ກໍານົດໃຫໂ້ດຍໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງສາມາດລວມມີ 
ການໃຫພັ້ກຮຽນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການໄລ່ອອກໂຮງຮຽນ ໂດຍປາສະຈາກການບໍລິການດ້ານສຶກສາ.  
 
ຖ້າເດັກຖືກກໍານົດວ່າເປັນເດັກພິການ, ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຜົນທີ່ດໍາເນີນເຂດການສຶກສາ, ແລະ ຂ້ໍ
ມູນທີ່ສະໜອງໃຫໂ້ດຍພ່ໍແມ່ເດັກ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງສະໜອງການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລກິານທີກ່່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ IDEA. 

 
ການນໍາສົ່ງຫາ ແລະ ການດໍາເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊກ້ົດໝາຍ ແລະຕຸລາການ 

 
ການນໍາສົ່ງເດັກຫາ
ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ 

IDEA ບໍ:່ 
 ຫ້າມອົງການຈາກການແຈ້ງອາດຊະຍະກໍາທີ່ກະທໍາຜິດໂດຍເດັກພິການ ຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານທີກ່່ຽວຂ້ອງ; ຫຼ ື 
 ສະກັດກັ້ນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານຕຸລາການຂອງລດັຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວ

ກັບເລື່ອງນໍາໃຊ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະກົດໝາຍຂອງລັດຕ່ໍກັບອາດຊະຍາກໍາທີກ່ະທໍາໂດຍເດັກພິການ. 
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງເຂດການສຶກ
ສາ 

ຖ້າເຂດການສຶກສາແຈ້ງອາດຊະຍາກໍາທີກ່ະທໍາຜິດໂດຍເດັກພິການ, ເຂດການສຶກສາ: 
 ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສໍາເນົາບັນທຶກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດວໄິນຂອງເດັກຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫໜ້່ວຍງານທີ່

ອົງການແຈ້ງອາດຊະຍາກໍາໃຫ ້ເພ່ືອໃຫໜ້່ວຍງານພິຈາລະນາ; ແລະ  
 ອາດຈະສົ່ງສໍາເນົາ ບັນທຶກການສຶກສາພເິສດ ແລະ ບັນທຶກການປະຕິບັດວໄິນຂອງເດັກ ໃຫພ້ຽງແຕໃ່ນຂອບເຂດທີກ່ົດໝ

າຍວ່າດ້ວຍສິດທດິ້ານການສຶກສາແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ. 

 
ບົດບັນຍັດສໍາລັບພໍ່ແມຕ່ົວແທນ 

 
ການແຕ່ງຕັ້ງພໍ່ແມ່
ຕົວແທນ 

ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ, ອົງການ AEA, ແລະ ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສິດທຂິອງເດັກຕ້ອງຮັບການປົກປ້ອງ ເມ່ືອ: 
 ບໍສ່າມາດກໍານົດພ່ໍແມ່ຂອງເດັກໄດ້; 
 ເຂດການສຶກສາ ຫື ຼ AEA, ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ບໍສ່າມາດຊອກຫາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກໄດ້; 
 ເດັກແມ່ນເດັກອຸປະຖໍາຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ; 
 ໃນກໍລະນຂີອງເດັກທີຢູ່ໃ່ນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງລັດ, ຜູພິ້ພາກສາທີເ່ປັນປະທານໃນການຕັດສິນຄະດຂີອງເດັກອາດຈະ

ເລືອກແຕ່ງຕ້ັງພ່ໍແມ່ຕົວແທນໃຫກັ້ບເດັກ (ມາດຖານການແຕ່ງຕ້ັງແມ່ນອະທິບາຍຢູຂ້່າງລຸ່ມ); ຫຼ ື
 ເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄວໜຸ່ມຂາດທີຢູ່່ອາໃສທີບ່ໍມ່ີໃຜມານໍາ. 
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງອົງການ AEA 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການ AEA ປະກອບມີການແຕ່ງຕ້ັງບຸກຄົນເພ່ືອເຮັດໜ້າທີເ່ປັນຕົວແທນໃຫແ້ກ່ພ່ໍແມ່. ນີຕ້້ອງລວມ
ເອົາວິທກີານສໍາລັບ: 
 ຕັດສິນກໍານົດວ່າເດັກຕ້ອງການມີພ່ໍແມຕົ່ວແທນຫຼືບໍ;່  
 ການແຕງ່ຕ້ັງພ່ໍແມຕົ່ວແທນໃຫແ້ກ່ເດັກ. 

 
ເກນມາດຖານຂອງ
ພໍແ່ມຕ່ົວແທນ 

ອົງການ AEA ອາດຈະເລືອກພໍ່ແມ່ຕົວແທນໃນແບບໃດໆກ່ໍຕາມອະນຸຍາດໃຫພ້າຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ. ອົງການ AEA ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນວ່າ ບຸກຄົນທີຖື່ກເລືອກເປັນພໍແ່ມ່ຕົວແທນ: 
 ບໍແ່ມ່ນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA, ເຂດການສຶກສາ, ຫຼື ອົງການອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາ ຫຼື ການດແູລຂອງເດັກ; 
 ມີຜົນປະໂຫຍດທາງສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງອາຊີບທີຂັ່ດແຍງ້ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກທີ່ຜ້ ູກ່ຽວເປັນຕົວແທນໃຫ;້ ແລະ 
 ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫແ້ກ່ເດັກ. 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຕົວແທນອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກອົງການໃດໜຶ່ງ, ແຕພ່ວກເຂົາບໍ່ຖວື່າເປັນພະນັກງານຂອງອົງການ
ນ້ັນ. 

 
ໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢູອ່າ
ໄສທີບ່ໍມ່ໃີຜມານໍາ 

ໃນກໍລະນນ້ັີນ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສູນລີ້ໄພສຸກເສີນ, ສະຖານສົງເຄາະຊົ່ວຄາວ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການດໍາລົງຊີວິດ
ເອກະລາດ, ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຂ້າງຖະໜົນ ອາດຈະໄດຮັ້ບແຕ່ງຕ້ັງເປັນຜ້ ປູົກຄອງຕົວແທນຊ່ົວຄາວ, ຈົນກວ່າພໍ່
ແມ່ຫຼືຜູປ້ົກຄອງຕົວແທນທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກໆຂ້ໍກໍານົດສາມາດໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ. 

 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພໍແ່ມຕ່ ົວແທນ 

ພ່ໍແມ່ຕົວແທນສາມາດເປັນຕົວແທນໃຫເ້ດັກໃນທຸກໆເລື່ອງທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບ: 
 ການລະບຕົຸວ, ການປະເມີນຜົນ, ແລະ ການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ; ແລະ 
 ການຈັດຫາການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE) ໃຫແ້ກ່ເດັກ. 

 
ການແຕ່ງຕັ້ງພໍ່ແມ່
ຕົວແທນ 

ອົງການ AEA ຕ້ອງແຕ່ງຕ້ັງພ່ໍແມຕົ່ວແທນບໍໃ່ຫກ້າຍ 30 ວັນຫຼັງຈາກອົງການ AEA ຕັດສິນກໍານົດວ່າເດັກຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມພ່ໍີແມ່ຕົວແທນ. 

 
ການໂອນສິດທໃິຫແ້ກ່ເດັກ 

 
ການໂອນສິດທກິ່ຽວ
ກັບບັນທຶກດ້ານ
ການສຶກສາ 

ລັດໄອໂອວາມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດຂອບເຂດທີເ່ດັກນ້ອຍຈະໄດຮ້ັບສິດທຂິອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ໂດຍພິຈາ 
ລະນາເຖິງອາຍຂຸອງເດັກ ແລະ ປະເພດ ຫຼືຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມພິການ.  
 
ສິດທດິ້ານບັນທຶກການສຶກສາຈະໂອນໃຫລູ້ກຂອງທ່ານເມ່ືອຮອດອາຍ ຸ18 ປ.ີ 
 
ບັນທຶກການສຶກສາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫພ່ໍ້ແມ່ຮັບຮູ້ນໍາ ຖ້າເດັກທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ສິດດັ່ງກ່າວຖືກກໍານົດວ່າເປັນນັກຮຽນທີຍ່ັງອາໄສຢູ່
ນໍາພ່ໍແມ່ ຕາມທີກໍ່ານົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາກອນພາຍໃນ. 

 
ການໂອນສິດທ:ິ 
IDEA 

ສິດທຂິອງພໍແ່ມ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຈະໂອນໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານເມື່ອຮອດອາຍຸບັນລນິຸຕິພາວະ.  
 
ອາຍບຸັນລນຸິຕິພາວະໃນລັດໄອໂອວາແມ່ນ 18 ປີ ແລະ ໃນກໍລະນເີຫຼົ່ານ້ີ: 
 ເດັກຜູເ້ຍົາທຸກຄົນບັນລນຸິຕິພາວະຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານການແຕ່ງງານ; 
 ບຸກຄົນອາຍນຸ້ອຍກວ່າ 18 ປີ ແຕເ່ປັນຜ້ ູທີຖື່ກດໍາເນີນຄະດ,ີ ຕັດສິນໂທດ, ແລະ ຖືກປະຕິບັດໂທດໃນຖານະເປັນຜູໃ້ຫຍ.່ 

 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕ່ໍກັບອາຍບຸັນລນິຸຕິພາວະເມ່ືອຮອດ 18 ປີ ແມ່ນເດັກພິການທີຖື່ກກໍານົດຕາມກົດໝາຍວ່າບໍມ່ຄີວາມສາມາດພາຍ
ໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດໄອໂອວາ. 
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ການແຈ້ງບອກການ
ໂອນສິດ 

ເຂດການສຶກສາຈະສົ່ງໜັງສແືຈ້ງການທີກ່ໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍໃຫທ້ັງທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານ. 
ທຸກໆສິດທອິື່ນໆທີ່ມອບໃຫທ້່ານຈະໂອນໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານ (ນີ້ລວມທັງໄວໜຸ່ມຜູທ້ີຖື່ກຄຸມຂັງຢູໃ່ນສະຖານດັດສ້າງຜູເ້ຍົາ ຫຼື
ສະຖານດັດສ້າງຜູໃ້ຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດໄອໂອວາ ຫຼຂືອງທ້ອງຖ່ິນ). 
 
ໂດຍເລີ່ມຕ້ົນຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງປກ່ີອນທີລູ່ກຂອງທ່ານຈະຮອດອາຍບຸັນລນຸິຕິພາວະ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ, ໂປຣແກຣມ
ການສຶກສາ IEP ຈະຕ້ອງປະກອບມີການຖະແຫຼງວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບສິດທຕິ່າງໆທີຈ່ະໂອນໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານໃນ
ເວລາຮອດອາຍບຸັນລນຸິຕິພາວະ. ສິດທໃິນການສຶກສາພິເສດຈະໂອນໃຫນ້ັກຮຽນເມ່ືອຜູດ້ັ່ງກ່າວຮອດອາຍບຸັນລຸນິຕິພາວະ. 
 
ໃນຖານະເປັນພ່ໍແມ່ຜູປ້ົກຄອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການທີຈ່ໍາຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ທ່ານຈະສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ IEP ຖ້ານັກຮຽນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼ ືອົງການ AEA ເຊ້ືອເຊີນທ່ານ. 
 
ອາດຈະມີສະພາບການບ່ອນທີທ່່ານຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫສ້ບືຕໍເ່ຮັດການຕັດສິນແທນເດັກຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກ
ເດັກຂອງທ່ານໄດ້ບັນລນິຸຕິພາວະແລ້ວກ່ໍຕາມ. ຕົວຢ່າງ, ສານສາມາດແຕ່ງຕ້ັງທ່ານເປັນຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກທີ່ໃຫຍແ່ລ້ວ, ທີ່ມີ
ອໍານາດໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກນ້ັນໆ. 
 
ສໍາລັບຂໍ ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບການທີທ່່ານອາດຈະສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈແທນເດັກທີ່ໃຫຍແ່ລວ້ນ້ັນ, ໃຫຕິ້ດຕໍຫ່າ
ອົງການ AEA ຫຼື ອົງການໃດໜຶ່ງທີມ່ີຊ່ືໃນໜ້າ 1 ແລະ ໜ້າ 3. 

 
ການບັນຈເຸດັກເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍພໍ່ແມພ່ຽງຝ່າຍດຽວ ເມື່ອການສຶກສາພາກລັດທີ່ 
ເໝາະສົມແລະບໍເ່ສຍຄ່າ (FAPE) ແມ່ນປະເດັນບັນຫາ 

 
ຄ່າໃຊຈ້່າຍຂອງ
ໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານ
ສຶກສາເອກະຊົນ 

ກົດໝາຍ IDEA ບໍ່ໄດກ້ໍານົດໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈ່າຍຄ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານສຶກສາພາກ 
ເອກະຊົນ, ລວມທງັການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານທີພິ່ການ, ຖ້າ:  
 ເຂດການສຶກສາມີການສຶກສາ FAPE ພ້ອມບໍລິການໃຫແ້ກ່ລູກທ່ານ; ແລະ  
 ທ່ານເລືອກທີ່ຈະບັນຈເຸດັກເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼືສະຖານສຶກສາເອກະຊົນເອງ. 

 
ຖ້າມີການບໍເ່ຫັນດີເກີດຂ້ຶນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງການມຢີູ່ຂອງໂປຣແກຣມການສຶກສາທີ່ເໝາະ
ສົມສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ, ຄໍາຖາມທີວ່່າໃຜຈະເປັນຜູຈ້່າຍແມ່ນເລື່ອງປະເດັນທີຈ່ະຕ້ອງຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຕາມຫຼັກ 
due process. 
 
ໝາຍເຫດ: ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາກໍານົດໃຫເ້ດັກພິການທີພ່ໍ່ແມ່ຈົດຊ່ືເຂ້ົາຮຽນໂຮງຮຽນທີ່ບໍແ່ມ່ນໂຮງລັດຖະບານທີ່ມີໃບ
ອະນຸຍາດ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງທີສ່ະໜອງໃຫໂ້ດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານໃນແບບວິທີ  
ແລະຂອບເຂດດຽວກັນກັບທີເ່ດັກພິການໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານໄດ້ຮັບ.  

 
ການຈ່າຍແທນຄືນ
ສໍາລັບການເຂົ້າ
ຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນ 

ຖ້າ ກ່ອນການຈົດທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍບໍມ່ີການຍິນຍອມ ຫຼືການນໍາສົ່ງຈາກເຂດການສຶກ
ສາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນກໍານົດວ່າເປັນຜູມີ້ສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ແລະໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງຢູໂ່ຮງຮຽນ, ສານ ຫຼືຜູພ້ິພາກສາ ALJ ອາດຈະກໍານົດໃຫເ້ຂດການສຶກສາຈ່າຍແທນຄືນໃຫແ້ກ່ທ່ານ
ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຖ້າ: 
 Tສານ ຫຼືຜູພິ້ພາກສາ ALJ ພົບວ່າອົງການສຶກສາບໍໄ່ດ້ເຮັດໃຫກ້ານສຶກສາ FAPE ມີພ້ອມໄວສ້ະໜອງໃຫແ້ກ່ລູກຂອງ

ທ່ານຢ່າງທັນເວລາ ກ່ອນການຈົດທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ; ແລະ 
 ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສົມ. 

 
ໝາຍເຫດ: ຜູພິ້ພາກສາ ALJ ຫຼື ສານອາດຈະຕັດສິນວ່າການບັນຈເຸຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນແມ່ນເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າມັນບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດທີ່ນໍາໃຊ້ກັບການສຶກສາທີສ່ະໜອງໃຫໂ້ດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, 
ອົງການ AEA, ແລະ ເຂດການສຶກສາ. 

 
ການຫຼຸດ ຫຼືການປະ 
ຕເິສດການຈ່າຍ
ແທນຄືນ 

ການຈ່າຍແທນຄືນອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ ຖ້າ: 
 ຢູໃ່ນກອງປະຊຸມ IEP ລ້າສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ກ່ອນທີຈ່ະມີການຍົກຍ້າຍ ທ່ານບໍໄ່ດ້ແຈ້ງໃຫທ້ມີ IEP ຊາບວ່າທ່ານ

ປະຕເິສດການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນທີ່ສະເໜີມາເພື່ອສະໜອງການສຶກສາ FAPE ໃຫແ້ກລູ່ກທ່ານ, ລວມທັງການກ່າວຢືນຢັນ: 
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o ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນທີສ່ະເໜີມາ ແລະ  
o ເຈດຈໍານົງຂອງທ່ານໃນການບັນຈລຸູກທ່ານເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໂດຍໃຫລ້ັດຖະບານເປັນຜູຈ້່າຍຄ່າຮຽນໃຫ.້ 

 ທ່ານບໍໄ່ດ້ສົ່ງໜັງສແືຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ 10 ລັດຖະບານ (ນັບລວມທັງວັນພັກທີເ່ກີດຂ້ຶນໃນວັນລັດຖະການ) 
ກ່ອນການຍົກຍ້າຍ ລວມທັງຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງ; 

 ກ່ອນທີ່ຈະມີການໂຍກຍ້າຍ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ກີານປະເມີນຜົນ ແລະ ທ່ານບໍ່ໄດຍ້ິນ
ຍອມໃຫລູ້ກຂອງທ່ານໄດ້ປະເມີນຜົນ; ຫຼື 

 ຖ້າສານຕັດສິນວ່າການດໍາເນີນການຂອງທ່ານແມ່ນບໍສ່ົມເຫດສົມຜົນ. 

 
ຂ້ໍຍົກເວັ້ນຕໍກັ່ບການ
ຫຼຸດ ຫຼືການປະຕເິສດ 

ອີງໃສກົ່ດໝາຍ IDEA, ເງິນຈ່າຍແທນຄືນຕ້ອງບໍຖ່ືກຫຼຸດຈໍານວນລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ ຖ້າ: 
 ເຂດການສຶກສາໄດ້ສະກັດກ້ັນທ່ານຈາກການສະໜອງໜັງສແືຈ້ງການທີ່ກໍານົດໃຫສ້ົ່ງ. 
 ທ່ານບໍໄ່ດ້ຮັບໜັງສແືຈ້ງການກ່ຽວກັບຂໍກໍ້ານົດເຫຼົ່ານີ.້ 
 ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດນ້ີອາດເປັນໄປໄດ້ທີຈ່ະເຮັດເກີດອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍຕໍກັ່ບເດັກ. 

 
ມູນຄ່າເງິນຈ່າຍແທນຄືນອາດຈະ, ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງສານ ຫຼືຜູພິ້ພາກສາ ALJ, ບໍຖື່ກຫຼຸດລົງ ຫຼືຖືກປະຕິເສດຍ້ອນການ
ບໍສ່າມາດສະໜອງໜັງສແືຈ້ງການທີກໍ່ານົດໄວ້ ຖ້າ: 
 ທ່ານເປັນຄົນບໍຮູ່້ໜັງສ ືແລະບໍສ່າມາດຂຽນໜັງສເືປັນພາສາອັງກິດໄດ້; ຫຼ ື
 ການປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດນ້ີອາດເປັນໄປໄດ້ທີຈ່ະກ່ໍໃຫເ້ກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈຕໍ່ກັບເດັກ. 

 
ໝາຍເຫດ: 
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ພາກຕິດຄັດ A:  ຄໍານິຍາມ 

 
ເປັນຫຍັງຄໍາສັບສະ
ເພາະທີໃ່ຊໃ້ນເນື້ອ
ໃນທາງກົດໝາຍຈິ່ງ
ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າ
ໃຈ? 

ເພາະວ່າພາສາທີໃ່ຊ້ໃນກົດໝາຍແມ່ນສໍານວນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງທີ່ສຸດ, ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຄໍານິຍາມຄວາມໝາຍຂອງບາງ
ສໍານວນ ດັ່ງກ່າວເພື່ອຊ່ວຍໃຫທ້່ານເຂ້ົາໃຈກົດໝາຍ. ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່ຜູປ້ົກຄອງ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເພ່ີມຄວາມຮັບຮູ້ເຂ້ົາ
ໃຈສິ່ງທີທ່່ານກໍາລັງອ່ານ – ຕົວຢ່າງວ່າຄໍາສັບ ‘ຕ້ອງ’ ແລະ ‘ຈະຕ້ອງ’ ໃນກົດໝາຍແມ່ນມຄີວາມໝາຍແຕກຕ່າງຈາກຄໍາສັບ 
‘ອາດຈະ’, ເປັນຕົ້ນ. ຕ້ອງ ແລະ ຈະຕ້ອງ ແມ່ນສໍານວນທີ່ມຄີວາມໝາຍວ່າ ‘ຈໍາເປັນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນ’ ແລະ ‘ອາດຈະ’ ໝາຍເຖິງ
ວ່າອາດຈະເລືອກເຮັດ ຫຼື ບໍເ່ຮັດກໍໄ່ດ້. ບໍແ່ມ່ນທຸກໆຄໍາສັບທີກ່ໍານົດນິຍາມໃນກົດໝາຍປະກອບມີໃນທີ່ນີ.້ ຈົ່ງພົວພັນນໍາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ເຂດການສຶກສາ, ທີ່ປຶກສາຂອງອົງການ AEA, ພ່ໍແມຜ່້ ປູົກຄອງອື່ນໆ, ພະນັກງານໂຄງການເຊ່ືອມໂຍງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ-ຄູ
ອາຈານ (PEC), ພະນັກງານ ໃນອົງການ AEA ເຂດທ້ອງຖ່ິນທ່ານ, ແລະພະນັກງານ ສູນ ASK Resource Center (PTI)  
ເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງບາງຄໍາສັບອື່ນ. 

 
ວັນ; ວັນລັດຖະ
ການ; ວັນເຂົ້າຮຽນ 

ວັນ ໝາຍເຖິງມ້ືຕາມວັນປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີການບອກແຈ້ງວ່າເປັນວັນລັດຖະການ ຫຼື ວັນເຂົ້າຮຽນ. ວັນລັດຖະການ   
ໝາຍເຖິງວັນເຮັດວຽກປົກກະຕິແຕ່ວັນຈັນຫາວັນສຸກ, ຍົກເວັ້ນວັນພັກຕາມກໍານົດຂອງລັດ ຖະບານກາງ ແລະຂອງລັດ (ເວັ້ນ
ເສຍແຕ່ວັນພັກໄດ້ລວມມີໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນການກໍານົດວັນລັດຖະ ການໃດໜຶ່ງ). ວັນເຂ້ົາຮຽນ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍທຸກໆທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ລວມທັງເດັກທີ່ພິການ ແລະບໍ່ພິການ. 

 
ການສຶກສາພາກລັດ
ທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍ່
ເສຍຄ່າ ຫຼ ືຂຽນຫຍໍ້ 
FAPE 

ການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ ່ 
1. ສະໜອງໃຫໂ້ດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລ ແລະການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ໂດຍ

ບໍເ່ສຍຄ່າຮຽນ; 
2. ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານກໍານົດຂອງລັດ, ລວມທັງຂໍກໍ້ານົດຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004; 
3. ປະກອບມີການສຶກສາທີເ່ໝາະສົມໃນລະດັບອະນຸບານ (ປກໍຽມ), ປະຖົມສກຶສາ, ຫຼື ໂຮງຮຽນສຶກສາ, ແລະ 
4. ສະໜອງໃຫໂ້ດຍປະຕບິັດຕາມໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP).  

 
ເດັກຂາດທີ່ຢູອ່າໄສ ຄກັືນກັບຄວາມໝາຍທີໃ່ຫໄ້ວ້ໃນໝວດທີ 725 (42 U.S.C. 11434a) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໃສ 

McKinney-Vento, ຕາມທີ່ໄດ້ປັບປຸງດັດແກ,້ ຫົວຂ້ໍ 42 U.S.C. 11431 ແລະອື່ນໆ. 
ຄໍາສັບ “ເດັກ ແລະໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢູອ່າໄສ” --  
(A) ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທີຂ່າດບ່ອນຢູອ່າໄສຄົງທີ,່ ປະຈໍາ, ແລະບ່ອນຫຼັບນອນຍາມກາງຄືນທີ່ພຽງພໍ; ແລະ  
(B) ລວມມີ--  
(i) ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູທ້ີ່ຢູຮ່່ວມກັນໃນສະຖານທີ່ຢູອ່າໄສຂອງຜູອ້ື່ນ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍບ່ອນຢູອ່າໃສ, ຄວາມ
ລໍາບາກທາງເສດຖະກິດ, ຫຼເືຫດຜົນລັກສະນະດຽວກັນໃດໜຶ່ງ; ເປັນຜູອ້າໃສຢູ່ໃນເຮືອນພັກໂມເທວ, ໂຮງແຮມ, ບ່ອນຈອດລົດ
ບັນທຸກ, ຫຼ ືພ້ືນທີແ່ຄັມໃດໜຶງ່ ເນ່ືອງຈາກຂາດທີພັ່ກອາໃສອື່ນທີພ່ຽງພ;ໍ ອາໃສຢູໃ່ນສູນລີໄ້ພສຸກເສີນ ຫຼື ສູນພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ; 
ຖືກປະຖ້ິມໄວ້ໃນໂຮງໝໍ; ຫຼື ກໍາລັງລໍຖ້າການຈັດຫາການດແູລອຸປະຖໍາ;  
(ii) ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູທ້ີ່ບ່ອນຫຼັບນອນຕ້ົນຕໍໃນຍາມກາງຄືນທີແ່ມ່ນສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະ ຫຼືເອກະຊົນ ທີຖື່ກອອກ
ແບບເພ່ືອ ຫຼື ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສະຖານທີຫ່ຼັບນອນປົກກະຕສິໍາລັບມະນຸດ  
(iii) ເດັກນ້ອຍ ແລະໄວໜຸ່ມຜູ້ທີອ່າໃສຢ່ ໃູນລົດ, ສວນ, ສະຖານທີສ່າທາລະນະ, ອາຄານຮ້າງ, ບ່ອນອາໄສທີຕ່ໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານ, ສະຖານີລົດເມ ຫຼ ືລົດໄຟ, ຫຼື ສະຖານທີຕ່່າງໆທີ່ຄ້າຍຄກັືນ; ແລະ  
(iv) ເດັກນ້ອຍຍ້າຍຖ່ິນຜູທ້ີມ່ີຄຸນສົມບັດເປັນຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໄສ ເພາະວ່າເດັກດັ່ງກ່າວດໍາລົງຊີວິດຢູໃ່ນສະພາບເງື່ອນໄຂທີໄ່ດ້
ອະທິບາຍຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ (i) ຫາຫົວຂ້ໍ (iii). 

 
ໂປຣແກຣມການສຶກ 
ສາສະເພາະບຄຸົນ 
ຫຼືຂຽນຫຍໍ ້IEP 

ບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງບໍລິການການສຶກສາພເິສດຂອງບຸກຄົນທີມີ່ສິດໄດ້ຮັບທີຖື່ກພັດທະນາຂ້ຶນ, ທົບທວນຄືນ, 
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຮ່ວມກັບທມີງານ IEP. ເອກະສານ IEP ບັນທຶກການຕັດສິນທີ່ບັນລໄຸດໃ້ນກອງປະຊຸມ IEP ແລະ ກໍານົດ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຄໍາໝ້ັນສັນຍາໃນການສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີຈ່ໍາເປັນໃຫແ້ກ່ຜູທ້ີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່
ຕ້ອງການທີເ່ໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນແບບພິເສດຂອງບຸກຄົນນ້ັນ. 
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ທມີໂປຣແກຣມການ 
ສຶກສາສະເພາະ
ບຸກຄົນຫຼື ທມີ IEP 

ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ, ທົບທວນຄືນ, ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໂປຣແກຣມການສຶກສາ IEP ສໍາລັບເດັກທີ່
ພິການ. 

 
ພາສາກໍາເນດີ ເມ່ືອນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບບຸກຄົນຜູທ້ີ່ມຄີວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດຈໍາກັດ, ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕ່ໍໄປນ້ີ: 

ພາສາທີ່ນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ, ຫຼ,ື ໃນກໍລະນີເດັກນ້ອຍ, ພາສາທີນໍ່າໃຊ້ເປັນປົກກະຕໂິດຍພ່ໍແມ່ຂອງເດັກ 
ໃນທຸກໆການຕິດຕ່ໍໂດຍກົງກັບເດັກ (ລວມທັງການປະເມີນຜົນເດັກ), ພາສາທີນໍ່າໃຊ້ເປັນປົກກະຕິໂດຍເດັກດັ່ງກ່າວ ເມ່ືອຢູ່
ເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີຮ່ໍ່າຮຽນ. 
ສໍາລັບບຸກຄົນທີຫູ່ໜວກ ຫຼືຕາບອດ, ຫຼື ສໍາລັບບຸກຄົນທີບ່ໍມີ່ພາສາຂຽນ, ຮູບແບບການສື່ສານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕ ິໂດຍ
ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ (ເຊ່ັນວ່າພາສາໃບ,້ ພາສາບຣາເລ Braille, ຫຼືການສືສ່ານເປັນຄໍາເວົ້າ). 

 
ພໍແ່ມ ່ ໝາຍເຖິງ: 

 ແມ່ແທ້ໆ  ຫຼືພໍແ່ມ່ລ້ຽງຂອງເດັກ; 
 ພ່ໍແມບຸ່ນທໍາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ກົດໝາຍ, ຂ້ໍລະບຽບຂອງລັດ ຫຼື ພັນທະຕາມສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼືທ້ອງຖ່ິນໃດໜຶ່ງ 

ຫ້າມບໍໃ່ຫພ່ໍ້ແມ່ບຸນທໍາທໍາໜ້າທີເ່ປັນພໍ່ແມ່; 
 ຜູປ້ົກຄອງ (ແຕ່ບໍແ່ມ່ນລັດ ຖ້າເດັກດັ່ງກ່າວແມ່ນຜູຢູ້່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງລັດ); 
 ບຸກຄົນທີທ່ໍາໜ້າທີໃ່ນຖານະເປັນພ່ໍແມແ່ທ້ໆ ຫຼືພ່ໍແມ່ລ້ຽງ (ລວມທັງພໍ່ປູແ່ມ່ຍ່າ, ພ່ໍປູແ່ມ່ຍ່າລ້ຽງ  ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນໆ) ທີ່

ເດັກອາໃສຢູ່ນໍາ, ຫຼື ບຸກຄົນຜູທ້ີມີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍສໍາລັບສະຫວັດການແລະຄວາມສຸກທຸກຂອງເດັກ; ຫຼ ື
 ພ່ໍແມຕົ່ວແທນ ຜູທ້ີ່ໄດຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ. 

 
ຂໍມູ້ນລະບຕຸົນຕົວ
ສ່ວນບຸກຄົນ 

ຂໍ້ມູນທີ່ປະກອບມີ: 
 ຊ່ືຂອງເດັກ, ພ່ໍແມ່, ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໆໃນຄອບຄົວຂອງເດັກ; 
 ທີ່ຢູຂ່ອງເດັກ; 
 ລະຫັດລະບຕຸົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນວ່າລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງເດັກ ຫຼື ລະຫັດປະຈໍາຕົວນັກຮຽນ; ຫຼ ື
 ລາຍການລັກສະນະພິເສດສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂໍມູ້ນອື່ນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫເ້ປັນໄປໄດ້ໃນການລະບຕຸົນຕົວຂອງເດັກຢ່າງແນ່ນອນ. 

 
ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ
ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນແມ່ນແຈ້ງການຫາພໍ່ແມ່ເດັກກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີຖ່ືກສະເໜີເຮັດ ຫຼຖືືກປະຕິ
ເສດ ໃນນາມເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງຂະບວນ IEP ໃນການສຶກສາພິເສດ. 

ພ່ໍແມ່ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າກ່ອນເວລາທີ່ທາງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການສຶກສາປະຈໍາ
ເຂດ (AEA) ສະເໜີ ຫຼືປະຕເິສດທີຈ່ະດໍາເນີນ ຫຼືປ່ຽນແປງການລະບຕຸົວ, ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການບັນຈເຸຂ້ົາຮຽນຂອງລູກ
ເຂົາເຈົ້າ ຫຼືການຈັດຫາການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ. 

ແຈ້ງການນີຕ້້ອງຖືກສະໜອງໃຫພ້າຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີສ່ະເໜີເຮັດ. 

ການສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດຕ້ອງແມ່ນປະເດັນບັນຫາທີທ່ີມງານ IEP ມີສິດອໍານາດເຮັດການຕັດສິນໃຈ. 
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ພາກຕິດຄັດ B:  ຄໍານິຍາມ- ສະພາບການພິເສດກ່ຽວກັບການປະຕບິັດວໄິນ 

 
ສານຕ້ອງຫ້າມ ຢາ ຫືຼສານເສບຕິດອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ I, II, III, IV, ຫຼື V ໃນໝວດທ ີ202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງ

ຫ້າມ (21 U.S.C. § 812(c)) 
ສໍາລັບລາຍຊ່ືສານດັ່ງກ່າວ, ໃຫເ້ບິ່ງທີ່ 
http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html 

 
ຢາຜິດກົດໝາຍ ສານຕ້ອງຫ້າມໃດໜຶ່ງ; ແຕ່ບໍລ່ວມເອົາສານຕ້ອງຫ້າມທີມີ່ໄວຄ້ອບຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມດູ

ແລຂອງຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບທີມ່ີໃບອະນຸຍາດ ຫຼທືີມ່ີໄວ້ຄອບຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ພາຍໃຕ້ສິດອໍານາດອື່ນ
ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຕ້ອງຫ້າມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ບັນຍັດອື່ນໆຂອງກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ. 

 
ການບາດເຈັບທາງ
ຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ 

ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ ມຄີວາມໝາຍຕາມສໍານວນຄໍາສັບ "ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ" ໃນວັກ
ທ ີ(3) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (h) ໃນໝວດທ ີ1365 ຂອງຫວົບົດທ ີ18, ປະມວນກົດໝາຍແຫ່ງສະຫະລັດ. 
ສໍານວນຄໍາສັບ “ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ" ໝາຍເຖິງການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງ—  
ຄວາມສ່ຽງໃຫຍຫ່ຼວງທີອ່າດກ່ໍໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດ;  
ຄວາມເຈັບປວດດ້ານຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງທີສຸ່ດ;  
ການເສຍໂສມພາຍນອກທີ່ແກ່ຍາວ ແລະເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ; ຫຼ ື 
ການສູນເສຍແກ່ຍາວ ຫຼື ການພິການຂອງການທໍາງານຂອງຮ່າງກາຍ, ອະໄວຍະວະ, ຫຼື  ຄວາມສາມາດທາງດ້ານຈດິໃຈ. 
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00001365----000-.html 

 
ອາວຸດ 

 

ອາວຸດ ມຄີວາມໝາຍຕາມສໍານວນສັບ "ອາວຸດອັນຕະລາຍ" ທີກໍານົດໄວ້ ໃນວັກທີ (2) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (g) ໃນໝວດທ ີ930 
ຂອງຫົວບົດທ ີ18, ປະມວນກົດໝາຍສະຫະລັດ. 
ຄໍາສັບ “ອາວຸດອັນຕະລາຍ” ໝາຍເຖິງອາວຸດ, ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນ, ວັດສະດ,ຸ ຫຼື ສານໃດໜຶ່ງ, ມີຊີວິດ ຫຼືບໍມີ່ຊີວິດ, ທີຖື່ກນໍາ
ໃຊ້ສໍາລັບ, ຫຼື ພ້ອມໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງກໍໃ່ຫເ້ກີດຄວາມຕາຍ ຫຼື ການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີຮຸ່ນແຮງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີສ່ໍານວນສັບ
ດັ່ງກ່າວບໍລ່ວມເອົາມີດນ້ອຍ ທີມີ່ຄົມມີດຍາວບໍເ່ກີນ 2 1/2 ນ້ີວ.  
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930----000-.html 
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ພາກຕິດຄັດ C:  ຊື່ຫຍໍ ້

 
AEA ອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ 

 
ALJ ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ 

 
BIP ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການປະພຶດ 

 
BP ແຜນການປະພຶດ 

 
CIL ສູນສົ່ງເສີມການດໍາເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ 

 
DE ພະແນກສຶກສາ 

 
IDEA ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ 

 
IEE ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບອິດສະຫຼະ 

 
IEP ໂປຣແກຣມການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ 

 
FAPE ການສຶກສາພາກລັດທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າ 

 
FERPA ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ 

 
LEA ອົງການສຶກສາປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ 

 
MD ການກໍານົດປະກົດການສະແດງອອກ 

 
SEA ອົງການສຶກສາປະຈໍາລັດ 
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ພາກຕິດຄັດ D: ແບບຟອມຕົວຢ່າງ 

 
 ໃນສາມໜ້າຕ່ໍໄປແມ່ນບັນດາແບບຟອມຕົວຢ່າງສໍາລັບສາມທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍຂັ້ດແຍງ້ທີໄ່ດ້ອະທິບາຍໄວໃ້ນປືມ້ຄູມ້ື່

ນ້ີ.  ມີແບບຟອມຕົວຢ່າງເພ່ືອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດ, ເພື່ອຮ້ອງຂກໍອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເພ່ືອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ 
due process.   
 
ທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັນດາແບບຟອມດັ່ງກ່າວຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໜຶ່ງໃນທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ.້ ຖ້າທ່ານບໍຕ່້ອງການໃຊ້ແບບ
ຟອມ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກຂ້ໍມູນທີຕ້່ອງການແມ່ນມໃີນເອກະສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫໂ້ຮງຮຽນ
ຂອງລູກທ່ານ, ອົງການ AEA ຂອງລູກທ່ານ, ແລະພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ. 
 
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບແບບຟອມຕ່າງ ເໆຫຼົ່ານ້ີ, ກະລຸນາ ຕິດຕ່ໍຫາໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ອົງການ AEA ຂອງລູກ
ທ່ານ, ຫຼື ໜຶ່ງໃນບັນດາໜ່ວຍງານທີມີ່ຊືໃ່ນໜ້າ 1 ຫາ ໜ້າ 3. 
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ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ວັນທ:ີ          ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA.  ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໃໍຫມ້ກີານສືບສວນໂດຍພະ
ແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.  ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຫາວ່າບັນດາໜ່ວຍງານລັດຖະບານໄດລ້ະເມີດຂໍກ້ໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ 
ແລະ ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດ ແລະຂໍບ້ັງຄັບຂອງລັດຖະບານກາງ. 
 
ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:      ລາຍເຊັນ:      
ທີ່ຢູຂ່ອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ເມືອງ:      ລັດ:   ລະຫັດໄປສະນີ:    
ໂທລະສັບ:     ອເີມວ (ຖ້າມີ):      
 
ການຮ້ອງຮຽນນີແ້ມ່ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ?່   ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າ “ແມ່ນ”, ກະລຸນາ ປະກອບຂໍມູ້ນ: 
ຊ່ືຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປເີກີດຂອງເດັກ:     
ເດັກໃຊ້ຊ່ືອື່ນອີກແມ່ນບໍ?່        ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ        ຖ້າແມ່ນ, ຊ່ືຫຍັງ?       
ທີ່ຢູຂ່ອງເດັກ:             
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:   
              
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ້າດບ່ອນຢູອ່າໄສ”ແມ່ນບໍ?່         ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ໃຫສ້ະໜອງຂ້ໍມູນຕິດຕໍ່ສໍາລັບເດັກ.    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ດັກອາໄສຢູ:່           
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:      ລັດ:   ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ດັກເຂ້ົາຮຽນ:               
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:      ລັດ:   ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊ່ືອາຄານໂຮງຮຽນທີເ່ດັກເຂ້ົາຮຽນ:         
 
ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມ 1-3 ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບ ຖ້າການຮ້ອງຮຽນແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຖ້າບໍແ່ມ່ນ, ຄໍາຖາມ 1-3 ແມ່ນແນະນໍາເທົ່ານັ້ນ. 
 

1. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ: 
 
 

2. ຂ້ໍເທັດຈິງຂອງກໍລະນທີີກ່່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 
 

3. ການແກໄ້ຂບັນຫາທີທ່່ານສະເໜີມາ: 
 
 

4. ການລະເມີດທີກ່່າວຫາມານ້ີໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍກ່າຍໜຶ່ງປກ່ີອນວັນທທີີທ່າງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນນີແ້ມ່ນບໍ?່           
ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ   

 
ແບບຟອມນ້ີຖືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ້ື່ນທີບ່ໍແ່ມ່ນພ່ໍແມເ່ດັກເຊັ່ນວ່າອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ?່         ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ     ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງ
ທ່ານ, ຂໍມູ້ນຕິດຕ່ໍຂອງທ່ານ, ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບພ່ໍແມ່ເດັກ, ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຂ້າງເທິງ:    
_____________________________________________________________________________________________    
ມີຄົນອືນ່ທີ່ບໍມີ່ຊ່ືໃນແບບຟອມນ້ີຜູທ້ີແ່ມ່ນພ່ໍແມ່ ຫຼືຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?່       ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງບຸກຄົນນ້ັນ, ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ, 
ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບເດັກ:      
_____________________________________________________________________________________________ 

ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນ້ີຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ັນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA.  ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢູ້ໜ່້າ 14 ຫາ 16 
ຂອງປື້ມຄູມ່ືວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູປ້ົກຄອງ (ສິດທຂິອງ ່ພໍແ່ມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ).  ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ
ປະກອບແບບຟອມນ້ີແລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 50319-
0146.   

ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນ້ີໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.  ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພ່ີມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ. 
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ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process (ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕສ່ວນຕາມຫຼັກ Due Process) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ວັນທ:ີ          ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.  ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໃໍຫມ້ີ
ການໄຕສ່ວນຕາມຫຼັກ due process ຕໍ່ໜ້າຜູພ້ິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງທີແ່ຕ່ງຕັ້ງໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ. 
 
ຊ່ືຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປເີກີດຂອງເດັກ:     
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊ່ືອື່ນອີກແມ່ນບໍ?່        ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ຊ່ືຫຍັງ?       
ທີ່ຢູຂ່ອງເດັກ:             
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
              
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໄສ”ແມ່ນບໍ?່         ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ     ຖ້າແມ່ນ, ໃຫຂ້ໍ້ມູນຕິດຕ່ໍສໍາລັບເດັກ.    
 
ເຂດການສຶກສາທີເ່ດັກອາໄສຢູ:່            
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ດັກເຂ້ົາຮຽນ:           
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊ່ືຂອງອາຄານໂຮງຮຽນທີເ່ດັກເຂົ້າຮຽນ:         
 
ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ທີ່ຢູຂ່ອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ໂທລະສັບ:     ອເີມວ (ຖ້າມີ):      
ຊ່ືຂອງພໍ່ແມ່ອື່ນ:              
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ໂທລະສັບ:     ອເີມວ (ຖ້າມີ):      
 

1. ລັກສະນຂອງບັນຫາ: 
 
 

2. ຂ້ໍເທັດຈິງກ່ຽວກັບກໍລະນທີີກ່່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 
 

3. ການແກໄ້ຂບັນຫາທີທ່່ານສະເໜີມາ: 
 
 
ແບບຟອມນ້ີຖືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ້ື່ນທີບ່ໍແ່ມ່ນພ່ໍແມເ່ດັກແມ່ນບໍ?່        ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງທ່ານ, ຂ້ໍມູນຕິດຕໍຂ່ອງທ່ານ ແລະ 
ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບພ່ໍແມເ່ດັກ:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________    
 
ມີຄົນອື່ນທີ່ບໍມີ່ຊ່ືໃນແບບຟອມນ້ີຜູທ້ີແ່ມ່ນພ່ໍແມ່ ຫຼືຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?່       ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງບຸກຄົນນ້ັນ, ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ, 
ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບເດັກ:      
_____________________________________________________________________________________________ 

ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນ້ີຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process  ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.  
ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນ້ີຢູໜ່້າ 14 ຫາ 16 ຫາໜ້າ 24 ຂອງປືມ້ຄູມື່ວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພ່ໍແມ່ຜູປ້ົກຄອງ 
(ສິດທຂິອງ ່ພ່ໍແມໃ່ນການສຶກສາພເິສດ).  ຫຼັງຈາກທີທ່່ານປະກອບແບບຟອມນີແ້ລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 50319-
0146.   

ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນ້ີໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.  ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພ່ີມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ. 
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ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຂກໍອງປະຊຸມໄກເ່ກ່ຍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ວັນທ:ີ          ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຮ້ອງຂໍໃຫມ້ີກອງປະຊຸມໄກເ່ກ່ຍບັນຫາການສຶກສາພເິສດກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 
 
ຊ່ືຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປເີກີດຂອງເດັກ:     
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊ່ືອື່ນອີກແມ່ນບໍ?່        ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ຊ່ືຫຍັງ?       
ທີ່ຢູຂ່ອງເດັກ:             
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
              
ເດັກແມ່ນ “ຜູຂ້າດທີ່ຢູອ່າໄສ”ແມ່ນບໍ?່         ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ     ຖ້າແມ່ນ, ໃຫຂ້ໍ້ມູນຕິດຕ່ໍສໍາລັບເດັກ.    
 
ເຂດການສຶກສາທີເ່ດັກອາໄສຢູ:່            
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີເ່ດັກເຂ້ົາຮຽນ:           
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊ່ືຂອງອາຄານໂຮງຮຽນທີເ່ດັກເຂົ້າຮຽນ:         
 
ຊ່ືຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ທີ່ຢູຂ່ອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ໂທລະສັບ:     ອເີມວ (ຖ້າມີ):      
ຊ່ືຂອງພໍ່ແມ່ອື່ນ:              
ທີ່ຢູ:່              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ໂທລະສັບ:     ອເີມວ (ຖ້າມີ):      
 

1. ລັກສະນຂອງບັນຫາ: 
 
 

2. ຂ້ໍເທັດຈິງກ່ຽວກັບກໍລະນທີີກ່່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 
 

3. ການແກໄ້ຂບັນຫາທີທ່່ານສະເໜີມາ: 
 
ແບບຟອມນ້ີຖືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອ້ື່ນທີບ່ໍແ່ມ່ນພ່ໍແມເ່ດັກແມ່ນບໍ?່        ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງທ່ານ, ຂ້ໍມູນຕິດຕໍຂ່ອງທ່ານ ແລະ 
ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບພ່ໍແມເ່ດັກ:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________    
 
ມີຄົນອື່ນທີ່ບໍມີ່ຊ່ືໃນແບບຟອມນ້ີຜູທ້ີແ່ມ່ນພ່ໍແມ່ ຫຼືຜູປ້ົກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບໍ?່       ແມ່ນ/ບໍແ່ມ່ນ    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊ່ືຂອງບຸກຄົນນ້ັນ, ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍ, 
ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕ່ໍກັບເດັກ:      
_____________________________________________________________________________________________ 

ຈົ່ງໃຊ້ແບບຟອມນ້ີຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ.  ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນ້ີຢູໜ່້າ 20 ຫາ 21 ຂອງປືມ້ຄູມື່ວ່າດ້ວຍ
ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພ່ໍແມຜູ່ປ້ົກຄອງ (ສິດທຂິອງ ່ພ່ໍແມໃ່ນການສຶກສາພິເສດ).  ຫຼັງຈາກທີທ່່ານປະກອບແບບຟອມນ້ີແລ້ວ, 
ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) ອົງການ AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລດັໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. Fourteenth St., Des Moines, IA 50319-
0146.   

ຈົ່ງປະກອບແບບຟອມນ້ີໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ.  ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພ່ີມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ. 
 

 



45 
 

 
 
ໜ້ານີເ້ຈດຕະນາປະໃຫຫ້ວ່າງເປົ່າ 
 
 
  



46 
 

ພາກຕິດຄັດ E: ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊເ້ງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພ  

 
 
 
 
 
 
 
ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນນ້ີເພ່ືອໃຫທ້່ານໄດຮ້ັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະການປົກປ້ອງຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດ  
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ (IDEA), ເພື່ອໃຫທ້່ານສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນວ່າທ່ານຄວນໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດເີປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປືະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກ
ທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີທ່າງເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຖືກກໍານົດໃຫສ້ະໜອງໃຫແ້ກລູ່ກ
ຂອງທ່ານໂດຍບໍເ່ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ກົດໝາຍ IDEA ກໍານົດໃຫທ້່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະການ
ປົກປ້ອງຂອງທ່ານໃນເວລາທີເ່ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປືະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກຂອງທ່ານ
ເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການອື່ນທີກ່່ຽວຂ້ອງ.   
 
ຂໍກ້ໍານົດກ່ຽວກັບການແຈ້ງບອກ 
ຂ້ໍຕ່ໍໄປນີອ້ະທິບາຍວ່າເວລາໃດທີທ່່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນີ້ ແລະຂໍ້ມູນໃດແດຕ່້ອງມີໃນການແຈ້ງບອກ.   

ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນ້ີ: 
 ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຈະນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ 

ແລະ ກ່ອນທີມັ່ນໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈີາກທ່ານເພ່ືອໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນເຫຼົ່ານ້ັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ (ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບ
ການຍິນຍອມເຫັນດແີມ່ນອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ); ແລະ 

 ທຸກໆປ ີຫຼັງຈາກນ້ັນ. 

ການແຈ້ງບອກນ້ີຕ້ອງ: 
 ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 
 ເປັນພາສາທີ່ສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດຕ້ໍ່ກັບສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ; ແລະ 
 ເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານ ຫຼໃືນຮູບແບບການສື່ສານທີທ່່ານໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕວ່່າມັນຈະແຈ້ງວ່າບໍສ່າມາດເຮັດໄດ.້ 

 
ການແຈ້ງບອກນ້ີຈະອະທິບາຍ 

 ການຍິນຍອມເຫັນດທີີເ່ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນ
ໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ;  

 ຂ້ໍກໍານົດ “ບໍເ່ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ຂອງກົດໝາຍ IDEA ທີໃ່ຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານ ຖ້າມັນຈະໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ 
ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລຸູກທ່ານ;  

 ສິດທຂິອງທ່ານໃນການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫເ້ປີດເຜີຍຂໍມູ້ນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານຂອງໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ໄດ້ທຸກເວລາ; ແລະ  

 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງຂອງເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານໃນການຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກການສຶກສາພິເສດ ແລະ
ການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງທັງໝົດທີກໍ່ານົດໄວ້ ໂດຍບໍມີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ
ທ່ານ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ.  

ຂໍກ້ໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດ ີ

ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານບໍທ່ັນໄດເ້ຂ້ົາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປືະກັນໄພຂອງທ່ານໃນອະດີດຜ່ານມາເພ່ືອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ
ຕ່າງໆທີຖ່ືກກໍານົດໃຫສ້ະໜອງໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ, ທຸກຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຂອງພ່ໍແມ່ທີອ່ະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມແມ່ນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້. 
 
ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທໍາອິດເພ່ືອຈ່າຍ
ຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ IDEA, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ລົງລາຍເຊັນແລະລົງວັນທຂີອງ
ທ່ານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຈະສະໜອງໃຫທ້່ານແບບຟອມການຍິນຍອມເຫັນດເີພື່ອໃຫທ້່ານເຊັນຊ່ື ແລະລົງວັນ
ທ.ີ  ຈົ່ງຮັບຊາບວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານພຽງແຕຖື່ກກໍານົດໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານ້ັນ.   

ໝາຍເຫດ:  ກົດໝາຍໃໝຂ່ອງລັດຖະບານກາງປ່ຽນແປງຂ້ໍກໍານົດດ້ານແຈ້ງການ ແລະການຍິນຍອມເຫັນດີ ກ່ອນທີ່
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານຈະເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ Medicaid ຫຼເືງິນປະກັນລັດຖະບານອື່ນທີ່ຄຸ້ມຄອງເດັກໃດໜຶ່ງ.  
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍແ່ມ່ນທຸກຄອບຄົວມສີິດໄດຮັ້ບ Medicaid, ແຕ່ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາກໍາລັງລວມເອົາແຈ້ງການ
ທີຈ່ໍາເປັນນີເ້ຂ້ົາໃນ ປືມ້ຄູມ່ືວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພໍແ່ມຜູ່ປ້ົກຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພໍ່ແມທຸ່ກຄົນໄດ້
ຮັບແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ. 
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ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີມສີອງສ່ວນ.   

1. ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານຕ່ໍກັບໜ່ວຍງານລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພຂອງລັດຖະບານໃນລັດຂອງທ່ານ  

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ—ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດາ້ນການສຶກສາ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ແລະ ຂ້ໍກໍານົດວ່າ
ດ້ວຍການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂ້ໍມູນໃນກົດໝາຍ in IDEA—ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ (ເຊ່ັນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ, ເລກປະຈໍາຕົວນັກຮຽນ, 
IEP, ຫຼື ຜົນການປະເມີນຜົນຂອງລູກທ່ານ) ຈາກບັນທຶກການສຶກສາຂອງລູກທ່ານໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ 
AEA ຂອງທ່ານ, ໂດຍມີຂ້ໍຍົກເວັ້ນບາງຈໍານວນ.  ໃນສະພາບການນ້ີ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການຮຽກເກັບເງິນຫາພະແນກບໍລິການມະນຸດ, ໜ່ວຍງານ
ຂ້ັນລັດທີ່ບໍລິຫານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພຂອງລັດຖະບານ. ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ້ອງລະບຸແຈ້ງຂໍ້ມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄນົທີ່
ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ: ບັນທຶກ ຫຼືຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານ), ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ ເພ່ືອຮຽກເກັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ), ແລະໜ່ວຍງານທີ່ເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນໍາ (ຕົວຢ່າງ: Medicaid ຫຼືໜ່ວຍງານອື່ນໃນລັດຂອງທ່ານທີ່ຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ).   

ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ການຍິນຍອມ ແລະຂ້ໍມູນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານຖືກເປີດເຜີຍຕ່ໍກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດ, ທ່ານອາດຈະ
ຮ້ອງຂໍເອົາ ແລະໄດ້ຮັບຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ສໍາເນົາຂອງບັນທຶກທີ່ມັນເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານນັ້ນ. 

2. ຄໍາຖະແຫຼງເພ່ືອເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼປືະກັນໄພ 

ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານຕ້ອງລວມມີຄໍາຖະແຫຼງທີລ່ະບວຸ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈ ແລະຕົກລົງເຫັນດີວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານ
ອາດຈະນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການພາຍໃຕ້ຂ້ໍ 34 CFR ພາກ 300, ເຊ່ິງແມ່ນການສຶກສາພິ
ເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍIDEA.   

 
ທັງສອງສວ່ນຂອງຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດນ້ີີນໍາໃຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ທີຮັ່ບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫບ້ໍລິການລູກຂອງທ່ານ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ຕົວຢ່າງ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍ້າຍໄປໂຮງຮຽນແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດການສຶກສາດຽວກັນ, ທ່ານຈະບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນ
ຍອມເຫັນດີໃໝ່ອີກ ເພາະວ່າເຂດການສຶກສາດຽວກັນຍັງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການໃຫບ້ໍລິການແກລູ່ກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ແຕຖ້່າທ່ານ
ລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນໃໝ່ຢູໃ່ນເຂດການສຶກສາໃໝ່, ເຂດການສຶກສາໃໝ່ທີຮັ່ບຜິດຊອບໃຫບ້ໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດ  
ໝາຍ IDEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່ານກ່ອນທີມ່ັນຈະສາມາດຮຽກເກັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງ
ທໍາອິດ.  ການຍິນຍອມເຫັນດທີີທ່່ານຈະສະໜອງໃຫແ້ກ່ເຂດການສຶກສາໃໝ່ຂອງລູກທ່ານຕ້ອງລວມມທີັງສອງສ່ວນຂອງການຍິນຍອມເຫັນດທີີ່ໄດ້
ອະທິບາຍຂ້າງເທິງ.  ການວເິຄາະດຽວກັນຈະນໍາໃຊ້ຕ່ໍກັບບັນດາການບໍລິການທີສ່ະໜອງໃຫໂ້ດຍອົງການ AEA ຂອງທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຍ້າຍໄປເຂດການ
ສຶກສາອື່ນທີ່ຢູພ່າຍໃນອົງການ AEA ດຽວກັນ, ທ່ານຈະບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໃຫກ້ານຍິນຍອມເຫັນດໃີໝ່ສໍາລັບການບໍລິການຂອງ AEA. 

ການຍິນຍອມເຫັນດເີມື່ອກ່ອນ 

ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດໃີນອະດດີຜ່ານມາສໍາລັບເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານເພື່ອເຂ້ົາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ
ຂອງລູກທ່ານ ເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພເິສດ ແລະການບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃຕ້ IDEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່ານ ຖ້າມີສອງເງື່ອນໄຂຕ່ໍໄປນ້ີ:   

1. ບໍມີ່ການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງໃດໜຶ່ງຕໍໄ່ປນ້ີ: ປະເພດຂອງການບໍລິການທີຈ່ະຖືກສະໜອງໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ, ການບໍາບັດຮ່າງກາຍ ຫຼື
ການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ); ຈໍານວນການບໍລິການທີຈ່ະຖືກສະໜອງໃຫແ້ກລູ່ກຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ, ຈໍານວນຊົ່ວໂມງຕໍອ່າທິດແກ່ຍາວສໍາລັບ
ປີຮຽນນັ້ນ); ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການ (ນ້ັນແມ່ນ ຈໍານວນເງິນທີຄ່ິດໄລເ່ອົາຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ); ແລະ 

2. ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານມີການຍິນຍອມເຫັນດີທີທ່່ານໄດ້ສະໜອງໃຫໃ້ນເມ່ືອກ່ອນຢູໃ່ນແຟ້ມເອກະສານ.  ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີໃນເມ່ືອກ່ອນນ້ີຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂ້ໍກໍານົດທີມີ່ຜົນນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບກ່ອນກົດໝາຍ IDEA, ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ 
AEA ຂອງທ່ານຈະຮູວ້່າຂ້ໍກໍານົດໃດນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບເມ່ືອກ່ອນເຫຼົ່ານ້ີ.  ຕົວຢ່າງຂອງການຍິນຍອມໃນເມື່ອກ່ອນທີເ່ຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະມີຢູໃ່ນແຟ້ມເອກະສານແມ່ນແບບຟອມການຍິນຍອມຂອງພໍແ່ມ່ນັກຮຽນທີ່ທ່ານເອົາໃຫໜ້່ວຍງານອື່ນໂດຍກົງ 
ເຊັ່ນວ່າ ອົງການ Medicaid ຂອງລັດໄອໂອວາ.   

ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອງົການ AEA ຂອງທ່ານບໍຈ່ໍາເປັນຕ້ອງໄດຮ້ັບການຍິນຍອມເຫັນດໃີໝ່ຈາກທ່ານ, ແຕເ່ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA 
ຂອງທ່ານ ຍັງຕ້ອງສະໜອງໃຫທ້່ານການແຈ້ງບອກນ້ີກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດສືບຕ່ໍຮຽກເກັບເອົາເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງ
ລູກທ່ານເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພເິສດ ແລະການບໍລກິານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. 

ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານມກີານຍິນຍອມຂອງທ່ານຢ່ ແູລ້ວຢູໃ່ນແຟ້ມເອກະສານເພ່ືອໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພ
ຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ເຂດການສກືສາ ຫຼືອົງການ AEA 
ຂອງທ່ານຕ້ອງຮ້ອງຂໍໃຫທ້່ານສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດໃີໝ່ໃນເວລາທີມີ່ການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງຕໍໄ່ປນ້ີ: ປະເພດ (ຕົວຢ່າງ, ການບໍາບັດຮ່າງກາຍ ຫຼື
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ການບໍາບັດແກ້ໄຂການປາກເວົ້າ), ຈໍານວນ (ຕົວຢ່າງ, ຈໍານວນຊ່ົວໂມງຕ່ໍອາທິດແກ່ຍາວສໍາລັບປກີານຮຽນນ້ັນ), ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການ (ນ້ັນ
ແມ່ນ ຈໍານວນເງິນທີຄ່ິດໄລໃ່ສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ). 

ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງໃນປະເພດການບໍລິການຈະມີຢູວ່່າລູກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍາບັດແກໄ້ຂການເວົ້ານອກຈາກກາຍະພາບບໍາບັດ ແລະ ສະ
ນ້ັນ ການບໍລິການທີຮ່ຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງໄປ.  ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງໃນຈໍານວນການ
ບໍລິການຈະແມ່ນ ຖ້າໃນເມື່ອກ່ອນລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບກາຍະພາບບໍາບັດ 3 ຊ່ົວໂມງຕໍອ່າທິດ ແລະດຽວນີ້ ຈະໄດ້ຮັບ 2 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍອາທິດ.  ຕົວຢ່າງຂອງ
ການປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການຂອງລູກທ່ານຈະເກີດຂ້ຶນຖ້າຈໍານວນເງິນທີຮ່ຽກເກັບນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພສໍາລັບຄ່າ
ບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງເພ່ີມຂ້ຶນ ຫຼືຫຼຸດລົງ. 

ຖ້າການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານ້ີເກີດຂ້ຶນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເທື່ອໜຶ່ງຈາກທ່ານ, ທີ່ລະບແຸຈ້ງວ່າທ່ານ
ເຂົ້າໃຈ ແລະຕົກລົງເຫັນດວີ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເຂ້ົາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພ່ືອຈ່າຍ 
ຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ກ່ອນທີທ່່ານຈະໃຫ້ການຍິນຍອມພຽງເທື່ອດຽວໃໝ່ແກ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື
ອົງການ AEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຕ້ອງສະໜອງການແຈ້ງບອກນີ້ໃຫທ້່ານ.  ເມ່ືອທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມພຽງເທື່ອດຽວແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍຈ່ໍາ
ເປັນຕ້ອງສະໜອງການຍິນຍອມເຫັນດເີພ່ີມເຕີມອີກໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼອືົງການ AEA ຂອງທ່ານເພ່ືອໃຫມ້ັນເຂ້ົາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນ
ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານ ຖ້າການບໍລິການຂອງລູກທ່ານປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານ
ຕ້ອງສືບຕ່ໍສະໜອງການແຈ້ງການນ້ີໃຫທ້່ານໃນທຸກໆປ.ີ 
 
ບົດບັນຍັດວ່າດ້ວຍການບໍເ່ສຍຄ່າໃຊຈ້່າຍ 
 
ການປົກປ້ອງວ່າດ້ວຍ “ການບໍເ່ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພ ແມ່ນມີດັ່ງນ້ີ:  

1. ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍຮ່ຽກຮ້ອງໃຫທ້່ານລົງຊ່ືເຂ້ົາຮ່ວມ ຫຼືຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ ໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ 
ຫຼືປະກັນໄພໃດໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫລູ້ກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາ FAPE.  ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່
ເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງການສະໜອງໃຫລູ້ກຂອງທ່ານການ
ບໍລິການທີມັ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ.  

2. ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍຮ່ຽກຮ້ອງໃຫທ້່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍໃຊ້ເງິນຈາກຖົງຂອງທ່ານ ເຊ່ັນວ່າ ການຈ່າຍຄ່າ
ຫັກລ່ວງໜ້າ ຫຼືການຮ່ວມຈ່າຍສໍາລັບການຍື່ນການຮ້ອງຂເໍອົາເງິນສໍາລັບຄ່າບໍລິການຕ່າງໆທີເ່ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຖືກກໍານົດໃຫ້
ສະໜອງໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານໂດຍບໍຄ່ິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຕົວຢ່າງ ຖ້າໂປຣແກຣມ IEP ຂອງລູກທ່ານປະກອບມີການບໍາບັດເພື່ອແກໄ້ຂການປາກ
ເວົ້າ ແລະ ປະກັນໄພຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫມີ້ການຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼືຫ່າຫັກລ່ວງໜ້າ $25 ສໍາລັບແຕລ່ະຄັ້ງ, ທ່ານສາມາດຖືກຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ $25 
ດັ່ງກ່າວ.  ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຈະຕ້ອງເປັນຜູຈ້່າຍຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼືຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າຂອງທ່ານເພື່ອຮຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານສໍາລັບການບໍລິການສະເພາະນ້ັນ.  

3. ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍໃ່ຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານ ຖ້າການໃຊ້ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼເືງິນປະກັນໄພດັ່ງກ່າວຈະ: 

a. ຫຼຸດຄວາມຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດຊີວິດທີມີ່ໃຫຂ້ອງທ່ານ ຫຼື ສິດທປິະໂຫຍດການປະກັນອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ການຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງທີອ່ະນຸຍາດໃຫ້
ສໍາລັບກາຍະພາບບໍາບັດໃນແຜນສຸຂະພາບຂອງລູກທ່ານທີມີ່ໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ການຫຼຸດຈໍານວນຄັ້ງທີອ່ະນຸຍາດໃຫສ້ໍາລັບ
ການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດ; 

b. ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການທີຄ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍໃຫໂ້ດຍໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ເພາະວ່າລູກຂອງ
ທ່ານຍັງຕ້ອງການມີການບໍລິການເຫຼົ່ານ້ັນຢູນ່ອກເວລາທີລູ່ກຂອງທ່ານຢູໃ່ນໂຮງຮຽນ; 

c. ເພີ່ມຄ່າເບ້ຍປະກັນຂອງງທ່ານ ຫຼືນໍາໄປສູກ່ານຍົກເລີກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພຂອງທ່ານ; ຫຼື 

d. ເຮັດໃຫທ້່ານມີຄວາມສ່ຽງສູນເສຍການມີສິດຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານໃນການໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນທີອ່ີງໃສເ່ຮືອນ ແລະຊຸມຊົນທີອ່ີງ
ໃສ່ລາຍຈ່າຍທີກ່່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບທັງໝົດຂອງທ່ານ. 
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ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດ ີ

ຖ້າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານແກ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫເ້ປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ
ຂອງລູກທ່ານຕ່ໍກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການນໍາໃຊ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ, ທ່ານມີສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ 34 CFR ພາກ 
99 (ກົດລະບຽບຂອງ FERPA) ແລະ 34 CFR ພາກ 300 (ກົດລະບຽບຂອງ IDEA) ຖອນການຍິນຍອມເຫັນດນ້ັີນ ໄດ້ທຸກເວລາ.    

ຖ້າທ່ານບໍຕ້່ອງການໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານສືບຕ່ໍຮຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກ
ທ່ານສໍາລັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ທ່ານຈະຕ້ອງຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານທີ່ອະນຸຍາດ
ໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ  AEA ຂອງທ່ານເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຕົຸນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານຕ່ໍກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດ. ແນວໃດກ່ໍຕາມ, ກົດ
ລະບຽບຂອງກົດໝາຍ FERPA ແລະ IDEA ບໍປ່ະກອບມີລະບຽບຂ້ັນຕອນສໍາລັບການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຕ່ໍກັບການເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຕົຸນຕົວ
ສ່ວນບຸກຄົນຂອງລູກທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນສອບຖາມນໍາເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານ
ວ່າລະບຽບຂ້ັນຕອນໃດທີທ່່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ.  ຕົວຢ່າງ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ອາດຈະບອກໃຫທ້່ານສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຖອນການຍິນຍອມ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ຈະເປັນແນວໃດຫຼັງຈາກທີທ່່ານປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານ ຫຼືທ່ານຖອນການຍິນອຍມເຫັນດຂີອງທ່ານ? 

ຖ້າບໍມີ່ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ກ່ໍບໍສ່າມາດຮຽກເກັບເງິນນໍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພຂອງທ່ານ 
ຫຼືຂອງລູກທ່ານເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີມັ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫແ້ກ່ລູກຂອງທ່ານຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍ
ບໍຄ່ິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດຂີອງທ່ານ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ
ກົດໝາຍ FERPA and IDEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍໃ່ຊ້ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ຫຼືການປະຕິເສດບໍ່
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫເ້ປີດເຜີຍຂ້ໍມູນລະບຕົຸວຕົນສ່ວນບຸກຄົນຕ່ໍກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພ ເປັນຂໍ້ອ້າງເພ່ືອປະຕິເສດບໍໃ່ຫກ້ານສຶກ
ສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງແກລູ່ກທ່ານເຊ່ິງລູກທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານປະຕເິສດບໍໃ່ຫ້ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີ ຫຼືຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ AEA ຂອງທ່ານຍັງສືບຕ່ໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້
ຮັບການສະໜອງການບໍລກິານທັງໝົດທີ່ກໍານົດໄວ້ທີຈ່ ໍາເປັນເພື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັການສຶກສາທີເ່ໝາະສົມໂດຍບໍມີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍກັ່ບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານ. 

ພວກເຮົາຫວັງວ່າຂ້ໍມູນນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດແກທ່່ານໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫເ້ຂດການສຶກສາ ຫຼືອົງການ 
AEA ຂອງທ່ານນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງນີປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  
 
ສໍາລັບຂໍມູ້ນ ແລະຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂ້ໍກໍານົດຕ່າງໆທີຄ່ວບຄຸມການນໍາໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼເືງິນປະກັນໄພເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິ
ເສດ ແລະການບໍລິການທີກ່່ຽວຂ້ອງ ໃຫເ້ບິ່ງ: http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-parental-consent.html.  ທ່ານຍັງ
ສາມາດຕິດຕໍຫ່າບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ມຊ່ືີຢູໜ່້າເລີມ່ຕົ້ນຂອງປືມ້ຄູມ່ືນ້ີ. 


