
 
 

ພາກ B ໃບແຈງ້ການກຽ່ວກບັລະບຽບການປ້ອງກນັສດິທິ 

ສດິທິຕາ່ງໆ ຂອງພ່ໍແມສ່າໍຫຼບັນກັຮຽນໃນໂຄງການການສກຶສາພິເສດໃນໂຮງຮຽນຣຖັ 

 

ເນືອ້ໃນຂໍມ້ນູທ່ີຢູໃ່ນເອກະສານສະບບັນີແ້ມນ່ມຈີດຸປະສງົເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູທ ົ່ວໄປ ແລະ ຄາໍຊີແ້ນະກຽ່ວກບັສດິທິດາ້ນການສກຶສາພິເສດ 

ແລະ ລະບຽບການປ້ອງກນັສດິທິທ່ີມໃີຫແ້ກພ່ໍ່ແມຂ່ອງເດັກທ່ີອາຍ ຸ3 ປີຮອດ 21 ປີພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັແລະຣຖັບານກາງ. 

ເອກະສານສະບບັນີອ້ະທິບາຍຕວົເລືອກຂອງສດິທິບາງຢາ່ງແລະລະບຽບການປ້ອງກນັສດິທ່ີສະໜອງໃຫແ້ກພ່ໍ່ແມພ່າຍໃຕກ້ດົໝາຍວາ່

ດວ້ຍການສກຶສາສາໍລບັຜູພິ້ການ (IDEA), ກດົລະບຽບທ່ີນາໍໃຊທ່ີ້ 34 C.F.R Part 300, ແລະກດົໝາຍແລະກດົຂໍບ້ງັຄບັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ

ຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ; ມນັບ່ໍແມນ່ລາຍການທ່ີສມົບນູຄບົຖວ້ນ ຫືຼ ການອະທິບາຍທ່ີສມົບນູເຖງິສດິທິເຫ່ົຼານ ັນ້. ແຈງ້ການສະບບັນີ້

ບ່ໍສາມາດໃຊແ້ທນການປຶກສາຫາລກືບັທະນາຍຄວາມທ່ີມໃີບອະນຍຸາດ ກຽ່ວກບັສະຖານນະການທາງກດົໝາຍສະເພາະຂອງທາ່ນ. 

ເອກະສານສະບບັນີບ່ໍ້ໄດມ້ຈີດຸປະສງົທ່ີຈະລວມເອົາການຕຄີວາມທ່ີສມົບນູສາໍລບັກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງຣຖັແລະຣຖັບານກາງ, ແລະ 

ກດົໝາຍອາດມກີານປ່ຽນແປງນບັແຕໄ່ດມ້ກີານອອກເອກະສານສະບບັນີ.້   

 

ຄາໍນາໍ 

 

ເອກະສານນີໃ້ຫຂ້ໍມ້ນູໂດຍລວມກຽ່ວກບັສດິທິດາ້ນການສກຶສາພິເສດສາໍຫຼບັພ່ໍແມ,່ ຊຶ່ ງບາງຄ ັງ້ເອີນ້ວາ່ ລະບຽບການປອ້ງກນັ ສດິທິ. 

ລະບຽບການອນັດຽວກນັເຫ່ົຼານີມ້ໄີວໃ້ຫສ້າໍຫຼບັນກັຮຽນ ທ່ີຂາດສະມຖັພາບທ່ີມອີາຍເຸຖງິ18 ປີ.  

 

ແຈງ້ການກຽ່ວກບັລະບຽບການປອ້ງກນັສດິທິຕອ້ງໄດມ້ອບໃຫທ້າ່ນຢາ່ງໜອ້ຍປີລະໜ່ຶງຄ ັງ້. ເອກະສານນີຕ້ອ້ງໄດມ້ອບໃຫທ້າ່ນເມ ື່ອ:  

1. ໃນຄ ັງ້ທາໍອດິທ່ີລກູຂອງທາ່ນຖກືສ ົ່ງຕ່ໍເພ່ືອຮບັການປະເມນີສາໍຫຼບັການສກຶສາພິເສດ ຫືຼ ຖາ້ວາ່ ທາ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານ ປະເມນີ;  

2. ໃນຄ ັງ້ທາໍອດິທ່ີທາ່ນຍື່ ນໜງັສຮືອ້ງທກຸກບັກະຊວງສກຶສາ ຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ (MDE) ໃນປີການສກຶສາ;  

3. ໃນຄ ັງ້ທາໍອດິທ່ີທາ່ນ ຫືຼ ທາງເຂດການສກຶສາຮຽກຮອ້ງ ໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດໃີນປີການສກຶສາ;  

4. ໃນວນັທີທ່ີທາງເຂດການສກຶສາຕດັສນິໃຈທ່ີຈະປ່ຽນບອ່ນ 

ຮຽນຂອງລກູທາ່ນໂດຍການຍາ້ຍລກູຂອງທາ່ນອອກຈາກໂຮງຮຽນດວ້ຍເຫດຜນົວາ່ລະເມດີນະໂຍບາຍດາ້ນ 

ກດົລະບຽບຂອງເຂດການສກຶສາ; ຫືຼ  

5. ເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ.ໍ   

 

ການແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນກອ່ນລວ່ງໜາ້ 

 

ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງຈດັຫາແຈງ້ການທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນລວ່ງໜາ້ໃຫທ້າ່ນໃນແຕລ່ະຄ ັງ້ທ່ີເຂດການສກຶສາສະເໜີໃຫມ້ກີານລິເລີ້

ມ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ, ຫືຼປະຕເິສດ ທ່ີຈະລິເລີ້ມ ຫືຼ ປຽ່ນແປງກຽ່ວກບັ:  
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 ເອກະສານຍ ັງ້ຢືນຕວົບກຸຄນົຂອງລກູທາ່ນ; 

 ການປະເມນີຜນົ ແລະການກາໍນດົບອ່ນຮຽນໃຫ ້ລກູຂອງທາ່ນ ຫືຼ  

 ຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍການສກຶສາສາທາລະນະທ່ີເໝາະສມົ ແລະໃຫຟ້ຣ ີ(FAPE) ຕ່ໍເດັກ; ຫືຼ 

 ເມ ື່ອທາ່ນຖອນຄນືຄາໍຍນິຍອມສາໍລບັການບໍລິການຕາ່ງໆສາໍລບັລກູຂອງທາ່ນເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະກອ່ນທ່ີທາງເຂດການ

ສກຶສາຈະຍດຸຕກິານໃຫກ້ານສກຶສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.    

 

ແຈງ້ການສະບບັນີຕ້ອ້ງປະກອບດວ້ຍ:   

1. ລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັກະທາໍທ່ີສະເໜີແນະ ຫືຼ ປະຕເິສດ ໂດຍທາງເຂດການສກຶສາ;  

2. ຄາໍອະທິບາຍວາ່ ເປັນຫຍງັທາງເຂດການສກຶສາຈຶ່ງສະເໜີ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະດາໍເນນີການ;  

3. ລາຍລະອຽດຂອງຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົແຕລ່ະຄ ັງ້, ການຕລີາຄາ, ບນັທຶກ ຫືຼ ລາຍງານທ່ີທາງເຂດສກຶສາ 

ນາໍໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານສາໍຫຼບັຂໍສ້ະເໜີ ຫືຼ ການປະຕເິສດ; 

4. ຄາໍກາ່ວທ່ີບອກວາ່ ທາ່ນ, ໃນຖານະເປັນພ່ໍແມຂ່ອງເດັກທ່ີ ຂາດສະມຖັພາບ, ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງ 

ພາຍໃຕລ້ະບຽບການປອ້ງກນັສດິທິເຫ່ົຼານີ ້ແລະຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ ວທີິການຂໍເອົາສາໍເນົາຂອງປ້ືມຂໍມ້ນູທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນລະບຽບການ

ປ້ອງກນັສດິທິ;  

5. ແຫຼງ່ຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນຕດິຕ່ໍຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນເຂ້ົາໃຈຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັລະບຽບການປອ້ງກນັສດິທິເຫ່ົຼານີ;້  

6. ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລອືກອື່ ນໆ ຊຶ່ ງທາງຄະນະ IEP ໄດພິ້ຈາລະນາ ແລະເຫດຜນົຕາ່ງໆ ວາ່ເປັນຫຍງັ 

ທາງເລືອກເຫ່ົຼານ ັນ້ຈ ຶ່ງຖກືປະຕເິສດ; ແລະ  

7. ລາຍລະອຽດຂອງຂໍເ້ທັດຈງິອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ ຂໍສ້ະເໜີ ຫືຼ ການປະຕເິສດຂອງເຂດການສກຶສາ.  

 

ນອກຈາກຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆຂອງຣຖັບານກາງ, ການແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຮູວ້າ່, ຍກົເວັນ້ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນທາໍອດິໃຫ້

ແກລ່ກູຂອງທາ່ນໃນການສກຶສາພິເສດ, ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງດາໍເນນີການພອ້ມດວ້ຍຂໍສ້ະເໜີຂອງເຂດການສກຶສາສາໍລບັການ

ກາໍນດົບອ່ນຮຽນຂອງລກູທາ່ນ, ຫືຼ ເພ່ືອການຈດັຫາການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາພິເສດ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ທາ່ນແຈງ້ໃຫເ້ຂດການສກຶສາຮູ້

ເຖງິການຄດັຄາ້ນຂອງທາ່ນ ພາຍໃນ 14 ວນັນບັແຕທ່າງເຂດການສກຶສາໄດສ້ ົ່ງແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ເຖງິທາ່ນ. ນອກຈາກນີ ້ເຂດການ 

ສກຶສາຕອ້ງຈດັຫາສາໍເນົາຂອງ IEP ທ່ີສະເໜີໃຫເ້ມ ື່ອໃດກຕໍາມທ່ີເຂດການສກຶສາສະເໜີທ່ີຈະລເິລີ້ມ ຫືຼ ປ່ຽນແປງເນືອ້ໃນຂອງ IEP. 

 

ແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ຕອ້ງລະບດຸວ້ຍວາ່, ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຄດັຄາ້ນຕ່ໍຂໍສ້ະເໜີ ຫືຼ ຂໍປ້ະຕເິສດໃນແຈງ້ການລວ່ງໜາ້, ທາ່ນຕອ້ງມໂີອກາດ

ສາໍລບັການຈດັໃຫມ້ກີານປະຊຸມໄກເ່ກັ່ ຽ, ແລະເຂດການສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຮູເ້ຖງິຂະບວນການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່ອື່ ນໆ, ລວມເຖງິ 

ການໄກເ່ກັ່ ຽ ແລະການປະຊຸມກບັຄະນະ IEP, ພາຍໃຕບ້ດົບນັຍດັຣຖັມນິນໂີຊຕາ, ໝວດທີ 125A.091, Subd. 7-9.  
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ສາໍຫຼບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ 

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ລະບຽບການດາ້ນສດິທິຕາ່ງໆຂອງທາ່ນ ຫືຼ ສິ່ ງໃດໆ ກຽ່ວກບັ 

ການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ, ກະຣນຸາຕດິຕ່ໍ ຜູອ້າໍນວຍການ ການສກຶສາພິເສດ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີມລີາຍຊື່ ບ ົ່ງໄວລຸ້ມ່ນີ.້ 

ແຈງ້ການສະບບັນີຕ້ອ້ງໃຫຂ້ໍມ້ນູເປັນພາສາຂອງທາ່ນ ຫືຼ ມວີທີິການສື່ ສານອື່ ນທ່ີທາ່ນອາດນາໍໃຊ.້ ຖາ້ຫາກ ວທີິການ ສື່ ສານຂອງທາ່ນ 

ບ່ໍແມນ່ພາສາຂຽນ, ທາງເຂດການສກຶສາ ຕອ້ງດາໍເນນີການໃຫມ້ກີານແປແຈງ້ການສະບບັນີດ້ວ້ຍປາກເປ່ົາ ຫືຼ ໂດຍວທີິການອື່ ນໆ. 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ທາ່ນເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຂອງ ແຈງ້ການສະບບັນີ ້ແລະຮກັສາຫຼກັຖານ ທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໂດຍຈດັຫາ 

ແຈງ້ການສະບບັນີໃ້ຫແ້ກ ່ທາ່ນໃນວທີິການສື່ ສານທ່ີທາ່ນສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ ້ແລະ ທາ່ນກ ໍເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນຂອງແຈງ້ການສະບບັນີ.້   

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນມຄີາໍຖາມໃດໆ ຫືຼ ຢາກຮູຂ້ໍມ້ນູຕື່ ມ, ກະຣນຸາຕດິຕ່ໍ:  

 

ຊື່ : ______________________________________________ 

 

ເບໂີທຣະສບັ: _______________________________________ 

 

ສາໍຫຼບັຂໍມ້ນູເພ່ີມຕື່ ມ, ທາ່ນສາມາດຕດິຕ່ໍອງົການໃດໜ່ຶງ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

 

ARC Minnesota (advocacy for persons with developmental disabilities)  

www.thearcofminnesota.org 

651-523-0823 

1-800-582-5256 

 

Minnesota Association for Children’s Mental Health  

www.macmh.org 

651-644-7333 

1-800-528-4511 

 

Minnesota Disability Law Center  

www.mndlc.org 

612-334-5970 (ທະວນິຊຕິີ ້ເມໂທຣ) 

1-800-292-4150 (ກເຣທເທີ ມນິນໂີຊຕາ) 

612-332-4668 (TTY) 

 

PACER (Parent Advocacy Coalition for Educational Rights)  

www.pacer.org 

952-838-9000 

1-800-53-PACER, 

952-838-0190 (TTY) 
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Minnesota Department of Education 

www.education.state.mn.us 

651-582-8689  

651-582-8201 (TTY) 

 

ຈດົໝາຍທາງອເິລັກໂຕຣນກິ 

 

ຖາ້ຫາກເຂດການສກຶສາໃຫທ້າງເລືອກແກພ່ໍ່ແມໃ່ນການຮບັແຈງ້ການໂດຍທາງອແີມວ, ທາ່ນສາມາດເລືອກທ່ີຈະຮບັແຈງ້ການລວ່ງໜາ້

ຂອງທາ່ນໄດ,້ ລວມເຖງິ ແຈງ້ການລະບຽບການປ້ອງກນັສດິທິດ, ຫືຼ ແຈງ້ການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຮອ້ງທກຸຕາມຂ ັນ້ຕອນຜາ່ນ

ທາງອແີມວ.  

 

ການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມຂອງພ່ໍແມ ່

 

ຄາໍນຍິາມຂອງການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມ 

ການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມໝາຍຄວາມວາ່ ທາ່ນໄດຮ້ບັການແຈງ້ ໃຫຮູ້ຢ້າ່ງຄບົຖວ້ນເຖງິຂໍມ້ທ່ີູກຽ່ວຂອ້ງກບັກດິຈະກາໍ 

ທ່ີຈາໍຕອ້ງໄດຮ້ບັການຍນິຍອມຈາກທາ່ນ, ໃນພາສາຂອງທາ່ນ, ຫືຼ ຜາ່ນວທີິການສື່ ສານອື່ ນ. ໃນການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມນ ັນ້ 

ທາ່ນຕອ້ງເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຕກົລງົເປັນ ລາຍລກັອກັສອນໃນການໃຫດ້າໍເນນີການກດິຈະກາໍທ່ີຕອ້ງຂອໍະນຍຸາດຈາກທາ່ນ. 

ໜງັສໃືຫຄ້າໍຍນິຍອມເປັນລາຍລກັອກັສອນນີຕ້ອ້ງລວມມ ີບນັທຶກຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຈະຖກືເປີດເຜີຍອອກໄປ 

ແລະລາຍຊື່ຂອງບກຸຄນົທ່ີຈະສ ົ່ງໃຫ.້   

 

ການຍກົເລີກຄາໍຍນິຍອມ 

ການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມນີແ້ມນ່ຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະສາມາດຍກົເລີກເປັນລາຍລກັອກັສອນຍາມໃດກໄໍດ.້ ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ການຍກົ

ເລີກຄາໍຍນິຍອມຈະບ່ໍມຜີນົຍອ້ນຫຼງັ, ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ ການຍກົເລີກຄາໍຍນິຍອມບ່ໍສາມາດລບົລາ້ງການກະທາໍ 

ທ່ີໄດເ້ກດີຂຶນ້ແລວ້ຫຼງັຈາກທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍຍນິຍອມໄປແລວ້ ແລະກອ່ນທ່ີຄາໍຍນິຍອມຈະຖກືຍກົເລກີ. 

 

ເມ ື່ອໃດທ່ີເຂດການສກຶສາຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍຍນິຍອມ ຂອງທາ່ນ 

A. ການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍຍນິຍອມທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຂອງທາ່ນ ກອ່ນທ່ີຈະດາໍເນນີການປະເມນີຜນົລກູຂອງທາ່ນຄ ັງ້ທາໍອດິ.  

ທາ່ນ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາສາມາດລິເລີ້ມຄາໍຮອ້ງເພ່ືອຂໍໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ່ໍຕອບຮບັຕ່ໍຄາໍຮອ້ງຂເໍອົາ  

ຄາໍຍນິຍອມ ຫືຼ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມສາໍລບັການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ, ທາງເຂດການສກຶສາກບ່ໍໍສາມາດລບົ

ລາ້ງ ຄາໍປະຕເິສດຂອງທາ່ນໃນການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມໄດ.້ ການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິຄວນຈະດາໍເນນີການພາຍໃນ 30 ວນັໂຮງຮຽນນບັ

ແຕວ່ນັທີທ່ີທາງເຂດການສກຶສາໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດຈາກທາ່ນເພ່ືອໃຫດ້າໍເນນີການປະເມນີຜນົ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ໄດມ້ກີານຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ

ການຈດັການປະຊຸມເພ່ືອໄກເ່ກັ່ ຽ ຫືຼ ການພິຈາລະນາຄະດ.ີ  

 

ທາງເຂດການສກຶສາຈະບ່ໍຖກືຖວືາ່ລະເມດີສາໍຫຼບັການປະຕບິດັ ຕາມພນັທະຜກູມດັຕ່ໍເດັກ ຫືຼ ພນັທະໃນການດາໍເນນີການ ປະເມນີຜນົ 

ແລະການປະເມນີຜນົຄນືໃໝ ່ຖາ້ຫາກ ທາ່ນ ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມ ຫືຼ ບກົຜອ່ງບ່ໍຕອບຮບັຕ່ໍຄາໍຮຽກຮອ້ງຂເໍອົາການຍນິຍອມ

ເພ່ືອການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ. 
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ຖາ້ຫາກທາ່ນຍນິຍອມໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ, ຄາໍຍນິຍອມນີບ່ໍ້ສາມາດຖວືາ່ເປັນຄາໍຍນິຍອມສາໍລບັການຈດັຫາຄ ັງ້ທາໍອດິສາໍລບັ

ການສກຶສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

B. ການກາໍນດົບ່ອນຮຽນທາໍອດິ ແລະການຈດັຫາການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  

ທາງເຂດສກຶສາຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍໃຫກ້ານຍນິຍອມຂອງທາ່ນ ກອ່ນທ່ີຈະສາມາດດາໍເນນີການໃນການກາໍນດົບອ່ນຮຽນທາໍອດິໃຫແ້ກລ່ກູ

ຂອງທາ່ນໃນໂຄງການການສກຶສາພິເສດ ແລະການຈດັຫາຄ ັງ້ທາໍອດິສາໍລບັການບໍລກິານການສກຶສາພິເສດແລະການບໍລິການທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນຊຶ່ ງຖວືາ່ເປັນເດັກທ່ີພິການ ຫືຼຂາດສະມຖັພາບ. 

 

ຖາ້ຫາກທາ່ນບ່ໍຕອບຮບັຕ່ໍຄາໍຮອ້ງຂເໍອົາຄາໍຍນິຍອມ, ຫືຼ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມໃນການຈດັຫາຄ ັງ້ທາໍອດິສາໍລບັ

ການສກຶສາພິເສດ ແລະການບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນ, ທາງເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດລບົລາ້ງຄາໍປະຕເິສດທ່ີເປັນລາຍ

ລກັອກັສອນຂອງທາ່ນໄດ.້ 

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມສາໍລບັການຈດັຫາການສກຶສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນຄ ັງ້ ທ ຳອດິ, ຫືຼ 

ທາ່ນບກົຜອ່ງບ່ໍຕອບຮບັຄາໍຮຽກຮອ້ງຂເໍອົາ ຄາໍຍນິຍອມສາໍລບັການຈດັຫາການສກຶສາພິເສດແລະການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນຄ ັງ້ທາໍອດິ, 

ທາງເຂດການສກຶສາຈະບ່ໍຖກືຖວືາ່ລະເມດີສາໍລບັການບກົຜອ່ງບ່ໍຈດັຫາການສກຶສາພິເສດແລະການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫແ້ກລ່ກູຂອງ

ທາ່ນຊຶ່ ງທາງເຂດການສກຶສາໄດຮ້ຽກຮອ້ງຂເໍອົາການຍນິຍອມຈາກທາ່ນ.  

 

C. ການປະເມນີຜນົຄນືໃໝ່  

ຕອ້ງມກີານຂຄໍາໍຍນິຍອມຈາກທາ່ນກອ່ນທ່ີເຂດການສກຶສາຈະດາໍເນນີການປະເມນີຜນົລກູຂອງທາ່ນຄນືໃໝໄ່ດ.້ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນປະຕເິສດ

ທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມເພ່ືອໃຫປ້ະເມນີຜນົຄນືໃໝ,່ ເຂດການສກຶສາກບ່ໍໍອາດລບົລາ້ງຄາໍປະຕເິສດທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຂອງທາ່ນໄດ.້ 

ການປະເມນີຜນົຄນືໃໝຄ່ວນດາໍເນນີການພາຍໃນ 30 ວນັໂຮງຮຽນນບັແຕວ່ນັທີເຂດການສກຶສາໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດຈາກທາ່ນເພ່ືອໃຫ້

ດາໍເນນີການ ປະເມນີຜນົພາຍໃນ 30 ວນັນບັແຕວ່ນັໝດົອາຍຊຸວ່ງ 14 ວນັໃນປະຕທິິນຊຶ່ ງເປັນຊວ່ງທ່ີທາ່ນສາມາດຄດັຄາ້ນຕ່ໍການ

ກະທາໍ ທ່ີສະເໜີໃຫຂ້ອງເຂດການສກຶສາ. 

 

D. ການບໍລິການດາ້ນການແປພາສາ 

ຕອ້ງມກີານຂເໍອົາຄາໍຍນິຍອມຈາກທາ່ນກອ່ນທ່ີຂໍມ້ນູທ່ີລະບເຸຖງິຕວົບກຸຄນົຈະຖກືເປີດເຜີຍອອກໄປໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການທ່ີເຂ້ົາ

ຮວ່ມທ່ີຈດັຫາ ຫືຼ ການຈາ່ຍສາໍລບັການບໍລິການ ດາ້ນການແປພາສາ.  

 

ໃນກລໍະນບ່ໍີຕ້ອງມຄີາໍຍນິຍອມຂອງທ່ານ  

ຍກົເວັນ້ສາໍລບັການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ ແລະການກາໍນດົ ບອ່ນຮຽນຄ ັງ້ທາໍອດິ ແລະການຈດັຫາການສກຶສາພິເສດແລະ 

ການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ່ໍແຈງ້ໃຫທ້າງ ເຂດສກຶສາຮູເ້ຖງິການຄດັຄາ້ນຂອງທາ່ນພາຍໃນ 14 ວນັ 

ນບັແຕທ່າງເຂດການສກຶສາສ ົ່ງແຈງ້ການກຽ່ວກບັຂໍສ້ະເໜີຂອງ ເຂດການສກຶສາໃຫທ້າ່ນ, ຂໍສ້ະເໜີຂອງເຂດການສກຶສາຈະມ ີ

ຜນົໃຊກ້ານໄດເ້ຖງິແມນ່ວາ່ຈະບ່ໍມຄີາໍຍນິຍອມຈາກທາ່ນກຕໍາມ. 

 

ນອກຈາກນີ,້ ເຂດການສກຶສາກບ່ໍໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີາໍຍນິຍອມ ຈາກທາ່ນໃນການທບົທວນຂໍມ້ນູໃນປດັຈບຸນັໃນແຟ້ມການ 

ສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ ໃນຖານະເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການປະເມນີ ຜນົ ຫືຼ ການປະເມນີຜນົຄນືໃໝ.່  
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ທາງເຂດການສກຶສາບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັຄາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນ ເພ່ືອບໍລິຫານງານດາ້ນການສອບເສັງ ຫືຼ ການປະເມນີຜນົອື່ ນໆ 

ທ່ີຈດັໃຫແ້ກເ່ດັກທກຸຄນົ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ຄາໍຍນິຍອມນ ັນ້ຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັຈາກພ່ໍແມຂ່ອງເດັກທກຸຄນົ.  

 

ສດິທິໃນການຄດັຄາ້ນຂອງພ່ໍແມ ່ແລະສດິທິໃນການຂໍໃຫມ້ກີານ ປະຊຸມເພ່ືອການໄກເ່ກັ່ ຽ 

ທາ່ນມສີດິໃນການສະແດງການຄດັຄາ້ນ ຕ່ໍການກະທາໍໃດໆ ກໍ່ຕາມທ່ີເຂດສກຶສາສະເໜີພາຍໃນ 14 ວນັປະຕທິິນ ນບັແຕ ່

ວນັທທ່ີເຂດການສກຶສາສ ົ່ງແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັຂໍສ້ະເໜີ ໃຫທ້າ່ນ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຄດັຄາ້ນຕ່ໍຂໍສ້ະເໜີຂອງເຂດການສກຶສາ, 

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຂໍໃຫມ້ກີານປະຊຸມເພ່ືອປະນປີະນອມກນັ, ການ ໄກເ່ກັ່ ຽ, ຊຶ່ ງດາໍເນນີການໂດຍຄະນະ IEP ຫືຼ ການ 

ພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ. ພາຍໃນສບິວນັປະຕທິິນນບັຈາກວນັທີທາງເຂດ ການສກຶສາໄດຮ້ບັໜງັສຄືດັຄາ້ນຂໍສ້ະເໜີຂອງທາ່ນ ຫືຼ 

ການປະຕເິສດໃນໜງັສແືຈງ້ການລວ່ງໜາ້ຂອງເຂດການ ສກຶສາ, ເຂດການສກຶສາຈະຂໍໃຫທ້າ່ນເຂ້ົາຮວ່ມການ ປະຊຸມປະນປີະນອມກນັ. 

 

ຍກົເວັນ້ຕາມຂໍກ້າໍນດົພາຍໃຕຣ້ຖັບນັຍດັຣຖັມນິນໂີຊຕາ, ໝວດທີ 125A.091, ການປຶກສາຫາລີທກຸຢາ່ງທ່ີເກດີຂຶນ້ 

ໃນລະຫວາ່ງການປະຊຸມໄກເ່ກັ່ ຽແມນ່ຖເືປັນຄວາມລບັ ແລະ ບ່ໍຍອມໃຫໃ້ນການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ. ພາຍໃນ 

ຫາ້ວນັຫຼງັຈາກການປະຊຸມໄກເ່ກັ່ ຽຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍ, ເຂດການສກຶສາ ຕອ້ງຈດັຕຽມແລະຈດັຫາບນັທຶກການປະຊຸມໄກເ່ກັ່ ຽໃຫທ້າ່ນ 

ຊຶ່ ງອະທິບາຍເຖງິຂໍສ້ະເໜີການບໍລິການສດຸທາ້ຍຂອງເຂດການ ສກຶສາ. 

ບນັທຶກນີເ້ປັນຫຼກັຖານຍອມຮບັໄດໃ້ນການດາໍເນນີການຂ ັນ້ຕ່ໍໄປໃດໆ. 

 

ທາ່ນແລະທາງເຂດການສກຶສາ ຍງັອາດຕກົລງົກນັທ່ີຈະນາໍໃຊ ້ການໄກເ່ກັ່ ຽ ຫືຼ ການປະຊຸມກບັຄະນະແຜນການດາ້ນ 

ການສກຶສາສະເພາະບກຸຄນົ (IEP) ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍງ້ກນັ. ທາ່ນ ຫືຼ ທາງເຂດການສກຶສາຍງັສາມາດຂໍໃຫມ້ກີານ 

ພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນໄດ ້(ເບິ່ ງພາກສວ່ນກຽ່ວກບັ ການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນໃນເອກະສານນີ)້. 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງສບືຕ່ໍຈດັຫາການ ສກຶສາທ່ີເໝາະສມົໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນໃນລະຫວາ່ງທ່ີມກີານດາໍເນນີການພິຈາລະນາຄະດ.ີ   

 

ການຮກັສາຄວາມລບັ ແລະຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດລະບເຸຖງິໂຕບກຸຄນົ 

ຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດລະບເຸຖງິໂຕບກຸຄນົໄດແ້ມນ່ຂໍມ້ນູທ່ີລວມມ,ີ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢູແ່ຕ,່ ຊື່ ຂອງນກັຮຽນ, ຊື່ ຂອງພ່ໍແມຂ່ອງນກັຮຽນ ຫືຼ 

ສະມາຊກິອື່ ນໆໃນຄອບຄວົອື່ ນ, ທ່ີຢູຂ່ອງນກັຮຽນ ຫືຼຂອງ ຄອບຄວົຂອງນກັຮຽນ, ສິ່ ງທ່ີສະແດງເຖງິໂຕບກຸຄນົ, ເຊ່ັນ ໝາຍເລກປະກນັ

ສງັຄມົຂອງນກັຮຽນ, ເລກປະຈາໍໂຕນກັຮຽນ, ຫືຼ ບນັທຶກຂໍມ້ນູທາງຊວີະພາບ, ໂຕບ ົ່ງຊີທ້າງອອ້ມອື່ ນໆ, ເຊ່ັນ 

ວນັເດອືນປີເກດີຂອງນກັຮຽນ, ສະຖານທ່ີເກດີ, ແລະຊື່ ເກົ່ າ ຂອງແມ,່ ຂໍມ້ນູອື່ ນໆ ຊຶ່ ງໂດຍລາໍພງັ ຫືຼປະກອບກນັແລວ້, 

ເຊື່ ອມໂຍງໄປເຖງິ ຫືຼ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງໄປເຖງິ ໂຕນກັຮຽນໂດຍສະເພາະຊຶ່ ງເຮັດໃຫບ້ກຸຄນົໃດໜ່ຶງໃນຊຸມຊນົໂຮງຮຽນ, 

ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ບ່ໍມຄີວາມຮູສ້ວ່ນຕວົກຽ່ວກບັ ເຫດການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ນ ັນ້, ສາມາດລະບເຸຖງິໂຕນກັຮຽນນ ັນ້ໄດ ້ດວ້ຍເຫດຜນົທ່ີ ແນນ່ອນ, ຫືຼ 

ຂໍມ້ນູທ່ີຮຽກຮອ້ງໂດຍບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ ທາງອງົການດາ້ນການສກຶສາ ຫືຼ ສະຖາບນັດາ້ນການສກຶສາ 

ມເີຫດຜນົເຊື່ ອວາ່ຮູຈ້ກັໂຕນກັຮຽນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນບນັທຶກ.  

 

ທາງເຂດການສກຶສາ ແລະ MDE ຕອ້ງປກົປອ້ງຄວາມລບັ ຂອງຂໍມ້ນູ, ແລະບນັທຶກສວ່ນຕວົໃດໆ ທ່ີສາມາດບ ົ່ງເຖງິໂຕ ບກຸຄນົ 

ຊຶ່ ງເຂົາເຈົາ້ເກບັກາໍ, ຮກັສາ, ເປີດເຜີຍ ແລະທາໍລາຍ. 

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ຕອ້ງມຄີາໍຍນິຍອມເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ຂອງທາ່ນກອ່ນທ່ີທາງເຂດການສກຶສາຈະສາມາດເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົໄດຈ້າກບນັທຶກດາ້ນການສກຶສາຂອງລກູຂອ

ງທາ່ນກບັບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີບ່ໍແມນ່ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນການເກບັກາໍ ຫືຼ ນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູພາຍໃຕ ້ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
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ການສກຶສາສາໍຫຼບັຜູພິ້ການ (Individuals with Disabilities Education Act: IDEA) ຫືຼ ເພ່ືອ ຈດຸປະສງົໃດໆ 

ທ່ີບ່ໍແມນ່ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍນ ັນ້.   

 

ໃນກລໍະນບ່ໍີຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນໃນການແບງ່ປນັຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົທ່ີສາມາດບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົ. ຄາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນ, ຫືຼ 

ຄາໍຍນິຍອມຂອງນກັຮຽນທ່ີມສີດິ (ອາຍ ຸ18 ປີຂຶນ້ໄປ), ແມນ່ບ່ໍຈາໍເປັນກອ່ນທ່ີຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົທ່ີ 

ສາມາດບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົຊຶ່ ງບນັຈຢຸູໃ່ນບນັທຶກທາງການສກຶສາ ຖກືເປີດເຜີຍໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ 

ກະຊວງສກຶສາຂອງຣຖັເພ່ືອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງ IDEA. 

 

ບນັທຶກທາງການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ, ຊຶ່ ງລວມເຖງິ ບນັທຶກ ການລງົວໄິນ, ສາມາດສ ົ່ງໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງໂຮງຮຽນອື່ ນ, 

ເຂດການສກຶສາ, ຫືຼ ສະຖາບນັສກຶສາລະດບັສງູຂຶນ້ໄປໂດຍບ່ໍຕອ້ງມຄີາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນ ຖາ້ຫາກ 

ລກູຂອງທາ່ນຊອກຫາເພ່ືອລງົທະບຽນ ຫືຼ ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ສະຖາບນັ ຫືຼ ໂຮງຮຽນໃນເຂດການສກຶສານ ັນ້.  

 

ການເປີດເຜີຍຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງເຮັດໂດຍປາສະຈາກຄາໍຍນິຍອມຂອງ 

ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິດາ້ນການສກຶສາສາໍລບັຄອບຄວົແລະກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ 

(FERPA). ກະຣນຸາອາ້ງອງີເຖງິ 34 C.F.R. Part 99 ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັຂໍກ້າໍນດົວາ່ດວ້ຍ 

ຄາໍຍນິຍອມຊຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັການຮກັສາຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ.  

 

ຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່  

ຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ ສາມາດຖກືແບງ່ປນັໄດໂ້ດຍບ່ໍຕອ້ງມຄີາໍ ຍນິຍອມຂອງທາ່ນ. ຂໍມ້ນູປະເພດນີແ້ມນ່ຂໍມ້ນູທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ 

ບນັທຶກດາ້ນການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ ຊຶ່ ງຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນ ອນັຕະລາຍ ຫືຼ ເປັນການບກຸລກຸຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ 

ຖາ້ຫາກເປີດເຜີຍອອກໄປ. 

 

ຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ ລວມມ,ີ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢູແ່ຕ,່ ທ່ີຢູຂ່ອງນກັຮຽນ, ເບໂີທຣະສບັ, ທ່ີຢູອ່ເີມລ, ວນັທ່ີແລະສະຖານທ່ີເກດີ, ສາຂາຮຽນຫຼກັ, 

ລະດບັເກຣດ, ສະຖານະການລງົທະບຽນຮຽນ, ວນັທີເຂ້ົາຮຽນ, ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍທ່ີເປັນທາງການຕາ່ງໆ ແລະ ກລິາ, 

ນ ໍາ້ຫຼກັແລະລວງສງູຂອງສະມາຊກິໃນທີມນກັກລິາ, ລະດບັການສກຶສາ, ກຽດນຍິມົ, ແລະລາງວນັທ່ີໄດຮ້ບັ, ອງົກອນ ຫືຼ 

ສະຖາບນັທາງການສກຶສາຫຼາ້ສດຸ ທ່ີໄປເຂ້ົາຮຽນ, ແລະເລກປະຈາໍຕວົນກັຮຽນ, ຜູນ້າໍໃຊເ້ລກປະຈາໍຕວົຂອງນກັຮຽນ, ຫືຼ 

ຂໍມ້ນູບ ົ່ງຊີສ້ວ່ນຕວົອື່ ນໆ ທ່ີນາໍໃຊ ້ສາໍຫຼບັການເຂ້ົາເຖງິ ຫືຼ ການສື່ ສານທາງອເິລັກໂຕຣນກິ ຖາ້ຫາກຖກືຕອ້ງຕາມເກນທ່ີກາໍນດົໄວ.້ 

ຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ ບ່ໍລວມເລກປະກນັສງັຄມົຂອງນກັຮຽນ ຫືຼ ເລກປະຈາໍຕວົ ນກັຮຽນທ່ີບ່ໍໄດນ້າໍໃຊໃ້ນການເຊື່ ອມຕ່ໍການເຂ້ົາເຖງິ ຫືຼ 

ການສື່ ສານທາງອເິລັກໂຕຣນກິ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ຣຖັບານກາງ.   

 

ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງມທີາງເລືອກໃຫທ້າ່ນໃນການປະຕເິສດທ່ີຈະປອ່ຍໃຫເ້ຂດການສກຶສາກາໍນດົ ຫືຼ ລະບ ຸຂໍມ້ນູໃດໆ ຫືຼ 

ຂໍມ້ນູທງັໝດົກຽ່ວກບັ ລກູຂອງທາ່ນວາ່ເປັນ ຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ . ແຈງ້ການນີສ້າມາດສ ົ່ງໃຫທ້າ່ນ ໂດຍວທີິການໃດໆກໄໍດທ່ີ້ເໝາະສມົ 

ເພ່ືອແຈງ້ໃຫທ້າ່ນ ຫືຼນກັຮຽນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ຊາບເຖງິ ສດິທິນີ.້ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ່ໍປະຕເິສດທ່ີຈະປອ່ຍໃຫຂ້ໍມ້ນູຂາ້ງເທີງນີເ້ປັນຂໍມ້ນູ 

ໃນປ້ືມລາຍຊື່ , ຂໍມ້ນູນ ັນ້ ກໍ່ຈະຖວືາ່ ເປັນຂໍມ້ນູສາທາລະນະ ແລະສາມາດເປີດເຜີຍ ອອກໄປໄດ ້ໂດຍບ່ໍຕອ້ງມຄີາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນ.  

 

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັທາ່ນ (ໝາຍເຖງິພ່ໍແມ)່ ແມນ່ຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ ແຕວ່າ່ສາມາດເອົາເປັນຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ ໄດ ້ຖາ້ຫາກວາ່ 

ມກີານນາໍໃຊລ້ະບຽບການອນັດຽວກນັໂດຍທາງເຂດການສກຶສາເພ່ືອກາໍນດົໃຫຂ້ໍມ້ນູນກັຮຽນເປັນຂໍມ້ນູໃນປ້ືມລາຍຊື່ .  
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ໃບແຈງ້ການປະຈາໍປີທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການເກບັຄາ່ນາໍບກຸຄນົທີສາມສາໍຫຼບັ 

ຄາ່ບໍລິການດາ້ນສຂຸະພາບຂອງ IEP  

 

ກອ່ນຈະສ ົ່ງໃບເກບັຄາ່ໃຫແ້ກ ່ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ MinnesotaCare 

ສາໍຫຼບັການບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັດາ້ນສຂຸະພາບໃນຄ ັງ້ທາໍອດິ, ແລະໃນແຕລ່ະປີ, 

ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນວາ່:  

1. ເຂດການສກຶສາຈະແບງ່ປນັຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລກູຂອງທາ່ນ ແລະການບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສຂຸະພາບໃນໂຄງການ IEP 

ຂອງລກູຂອງທາ່ນໃຫແ້ກທ່າງກະຊວງປະຊາສງົເຄາະເພ່ືອພິຈາລະນາວາ່ 

ລກູຂອງທາ່ນແມນ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ MinnesotaCare ຫືຼບ່ໍ 

ແລະວາ່ສາມາດສ ົ່ງໃບເກບັຄາ່ສາໍລບັການບໍລິການເຫ່ົຼານ ັນ້ໃຫແ້ກທ່າງໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ MinnesotaCare 

ໄດຫືຼ້ບ່ໍ. 

2. ກອ່ນຈະສ ົ່ງໃບເກບັຄາ່ໃຫແ້ກ ່ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ MinnesotaCare 

ສາໍຫຼບັການບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັດາ້ນສຂຸະພາບໃນຄ ັງ້ທາໍອດິ, ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງຂໍເອົາການຍນິຍອມຈາກທາ່ນກອ່ນ, 

ລວມເຖງິຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດລະບເຸຖງິໂຕບກຸຄນົທ່ີອາດຖກືເປີດເຜີຍ (ເຊ່ັນ, ບນັທຶກຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການບໍລກິານຕາ່ງໆ 

ທ່ີອາດຈດັຫາໃຫ)້, ຈດຸປະສງົຂອງການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ, ອງົການຫືຼຕວົແທນທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູທ່ີເປີດເຜີຍນ ັນ້ (ເຊ່ັນ 

ກະຊວງປະຊາສງົເຄາະ) ແລະຂໍມ້ນູທ່ີລະບວຸາ່ ທາ່ນເຂ້ົາໃຈແລະຕກົລງົວາ່ 

ທາງເຂດການສກຶສາອາດເຂ້ົາໄປເບິ່ ງຜນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີທາ່ນ (ຫືຼລກູຂອງທາ່ນ) ໄດຮ້ບັຈາກຫຼວງ ຫືຼ 

ການປະກນັພຍັທ່ີຈະຈາ່ຍສາໍລບັຄາ່ບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສຂຸະພາບ. 

3. ທາງເຂດການສກຶສາຈະສ ົ່ງໃບເກບັຄາ່ໃຫແ້ກ ່ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ MinnesotaCare 

ສາໍຫຼບັການບໍລກິານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັດາ້ນສຂຸະພາບໃນໂຄງການ IEP ຂອງລກູຂອງທາ່ນ. 

4. ທາງເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫທ້າ່ນຈດົຊື່ ລງົທະບຽນເຂ້ົາໃນໂຄງການການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ ຫືຼ 

MinnesotaCare ຫືຼ ໂຄງການປະກນັພຍັອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາພິເສດ. 

5. ເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫທ້າ່ນອອກເງນິຈາ່ຍເອງສາໍລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ ເງນິຈາ່ຍຄາ່ງວດປະຈາໍປີ ຫືຼ 

ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນເວລາຍື່ ນທວງຄາ່ສາໍລບັການບໍລກິານສຂຸະພາບທ່ີໄດຈ້ດັຫາໃຫ,້ 

ແຕທ່າ່ນອາດຕອ້ງຈາ່ຍສາໍລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆ ທ່ີທາ່ນຈາໍເປັນຕອ້ງຈາ່ຍເອງ. 

6. ເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດນາໍໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງລກູຂອງທາ່ນພາຍໃຕໂ້ຄງການການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການແພດ 

ຫືຼ MinnesotaCare ຖາ້ຫາກວາ່ ການນາໍໃຊນ້ ັນ້ຈະ: ເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງຕະຫຼອດຊວີດິ ຫືຼ 

ຜນົປະໂຫຍດປະກນັພຍັອື່ ນໃດຖກືຫຸຼດລງົ; ສ ົ່ງຜນົໃຫຄ້ອບຄວົຂອງທາ່ນຕອ້ງຈາ່ຍສາໍລບັຄາ່ບໍລກິານຕາ່ງໆ 

ທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອສາທາລະນະ ຫືຼ ໂຄງການປະກນັພຍັຢູແ່ລວ້ 

ແລະການບໍລກິານທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັເດັກທ່ີຢູນ່ອກເວລາໂຮງຮຽນ; ເພ້ີມຄາ່ງວດປະກນັພນັຂອງທາ່ນ ຫືຼ 

ເຮັດໃຫເ້ກດີການຢດຸຊະງກັການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫືຼອ ຫືຼ ປະກນັພຍັ; ຫືຼ 

ເຮັດໃຫທ້າ່ນສຽ່ງຕ່ໍການສນູເສັຽສດິທິໄດຮ້ບັສາໍລບັການຍກົເວັນ້ທ່ີກຽ່ວກບັເຮອືນແລະຊຸມຊນົ, 

ໂດຍອງີຕາມຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັສຂຸະພາບລວມກນັ. 
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7. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັສາໍເນົາບນັທຶກດາ້ນການສກຶສາ ຊຶ່ ງທາງເຂດການສກຶສາໄດເ້ປີດເຜີຍຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີສາມໃດໆ 

ໃນກລໍະນຊີອກຫາການໃຊເ້ງນິຄນືສາໍລບັການບໍລກິານດາ້ນສຂຸະພາບ IEP. 

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຢດຸໃຫກ້ານຍນິຍອມຂອງທາ່ນ ທ່ີຈະເປີດເຜີຍບນັທຶກດາ້ນການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົທີສາມ, 

ລວມເຖງິ ກະຊວງປະຊາສງົເຄາະ, ໃນເວລາໃດກຕໍາມ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຢດຸໃຫຄ້າໍຍນິຍອມ, ທາງເຂດການສກຶສາກບ່ໍໍສາມາດ 

ເປີດເຜີຍບນັທຶກທາງການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນໄດອ້ກີຕ່ໍໄປ ໃນການສ ົ່ງໃບເກບັຄາ່ນາໍບກຸຄນົທີສາມສາໍລບັການບໍລກິານດາ້ນ 

ສຂຸະພາບສາໍລບັ IEP. ທາ່ນສາມາດຖອນ ຄາໍຍນິຍອມຂອງທາ່ນໄດທ້ກຸເມ ື່ອ ແລະການບໍລກິານ IEP ຂອງລກູທາ່ນກຈໍະບ່ໍ 

ປ່ຽນແປງ ຫືຼ ບໍຢດຸ.   

 

ການປະເມນີຜນົການສກຶສາໂດຍບກຸຄນົພາຍນອກ  

 

ການປະເມນີຜນົການສກຶສາໂດຍບກຸຄນົພາຍນອກ (IEE) ແມນ່ການປະເມນີຜນົການສກຶສາໂດຍບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມ ສາມາດ 

ຊຶ່ ງບ່ໍແມນ່ພະນກັງານຂອງເຂດການສກຶສາຂອງທາ່ນ. ທາ່ນສາມາດຮອ້ງຂ ໍເອົາການປະເມນີ IEE ໂດຍທາງເຂດການສກຶສາຈະເປັນ 

ຜູຈ້າ່ຍຄາ່ໃຫ ້ຖາ້ຫາກວາ່ ທາ່ນບ່ໍເຫັນພອ້ມນາໍ ການປະເມນີ ຂອງເຂດການສກຶສາ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີ

ອາດຈະສ ັງ່ໃຫມ້ກີານປະເມນີ ດາ້ນການສກຶສາຈາກບກຸຄນົພາຍນອກສາໍຫຼບັລກູຂອງທາ່ນໄດ ້

ໂດຍໃຫທ້າງເຂດການສກຶສາເປັນຜູອ້ອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນ ລະຫວາ່ງທ່ີມກີານພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ.    

 

ເມ ື່ອທາງເຂດການສກຶສາໄດຮ້ບັໃບຄາໍຮອ້ງ IEE, ເຂດການສກຶສາຕອ້ງໃຫຂ້ໍມ້ນູແກທ່າ່ນ ກຽ່ວກບັເກນຕາ່ງໆ ທ່ີຈະນາໍໃຊ ້

ເພ່ືອຄດັເລອືກຜູປ້ະເມນີການສກຶສາ ແລະ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວາ່ ຈະສາມາດຊອກຫາການປະເມນີການສກຶສາຈາກບກຸຄນົ 

ພາຍນອກໄດຈ້າກບອ່ນໃດ.  

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຂໃໍຫມ້ກີານປະເມນີ IEE, ໂດຍບ່ໍຊກັຊາ້, ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ສາມາດຈດັຫາໃຫໄ້ດ ້

ໂດຍໃຊທຶ້ນສາທາລະນະ ຫືຼ ຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີເພ່ືອພິຈາລະນາເຖງິຄວາມເໝາະສມົໃນການປະເມນີຜນົ. ຖາ້ຫາກ 

ທາງເຂດການ ສກຶສາຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດເີປັນຜູຕ້ດັສນິວາ່ ການປະເມນີຂອງເຂດ 

ການສກຶສາເໝາະສມົດແີລວ້, ທາ່ນກຍໍງັມສີດິທ່ີຈະຮອ້ງເອົາ ການປະເມນີການສກຶສາໂດຍບກຸຄນົພາຍນອກໄດ,້ ແຕວ່າ່ 

ຣຖັຈະບ່ໍອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃຫ.້  

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຂໃໍຫມ້ກີານປະເມນີ IEE, ຜນົຂອງການປະເມນີ ຈະຕອ້ງຖກືພິຈາລະນາໂດຍຄະນະ IEP/IIIP (ແຜນການ 

ຊວ່ຍເຫືຼອລະຫວາ່ງອງົການສາໍຫຼບັບກຸຄນົ) ແລະອາດຈະຖກື ນາໍໄປໃຊ ້ເປັນຫຼກັຖານໃນລະຫວາ່ງການພິຈາລະນາຄະດ ີ

ເລື່ ອງລກູຂອງທາ່ນ.  

 

ບນັທຶກການສກຶສາ 

 

ຄາໍນຍິາມຂອງຄາໍວາ່ບນັທຶກການສກຶສາ 

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ ບນັທຶກການສກຶສາ ໝາຍເຖງິ ບນັທຶກຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົກບັນກັຮຽນ ຄນົໜ່ຶງ 

ແລະໄດຖ້ກືເກບັຮກັສາໄວໂ້ດຍ ກະຊວງສກຶສາ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາ. 
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ການເຂ້ົາໄປເບິ່ ງບນັທຶກຕາ່ງໆ ຂອງທາ່ນ 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການເບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ, ເຂດການສກຶສາຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫທ້າ່ນສາມາດເຂ້ົາໄປເບິ່ ງ 

ບນັທຶກຕາ່ງໆນ ັນ້ໄດເ້ພ່ືອກວດກາ. ບນັທຶກດາ້ນການສກຶສາ ເຫ່ົຼານີລ້ວມມ ີຂໍມ້ນູສວ່ນຫຼາຍກຽ່ວກບັລກູຂອງທາ່ນ ຊຶ່ ງຖກື 

ເກບັກາໍໄວໂ້ດຍທາງໂຮງຮຽນ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຂໍມ້ນູທ່ີເກບັກາໍໄວໂ້ດຍນາຍຄຂູອງລກູທາ່ນ ແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ 

ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການສດິສອນຂອງລາວ ອາດບ່ໍໄດລ້ວມ ຢູໃ່ນບນັທຶກການສກຶສາ ນ ັນ້.   

 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫທ້າ່ນເບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສາ ໂດຍບ່ໍມກີານໜວ່ງໜຽ່ວຢາ່ງບ່ໍຈາໍເປັນ 

ແລະກອ່ນທ່ີຈະມກີານປະຊຸມໃດໆ ກຽ່ວກບັ IEP, ຫືຼ ການພິຈາລະນາຄະດໃີດໆ ຫືຼ 

ການປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວກບັລກູຂອງທາ່ນ. ນອກຈາກນີ,້ ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງຍນິຍອມຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ 

ຂອງທາ່ນທ່ີຂກໍວດກາເບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ ໂດຍທນັທີ, ຖາ້ວາ່ ເປັນໄປໄດ,້ ຫືຼ ພາຍໃນ 10 ວນັ ນບັແຕມ່ ື ້

ທ່ີມກີານຮອ້ງຂ ໍ(ບ່ໍລວມວນັເສົາ, ວນັອາທິດ ແລະວນັພກັ ຕາ່ງໆ), ຖາ້ຫາກ ການປະຕບິດັຕາມທນັທີເປັນໄປບ່ໍໄດ.້  

 

ສດິທິຂອງທາ່ນໃນການກວດ ແລະທບົທວນບນັທຶກການສກຶສາ ປະກອບດວ້ຍສດິທິໃນການ:  

1. ຂໍຄາໍອະທິບາຍ ຫືຼ ການຕຄີວາມບນັທຶກຂອງລກູ ຂອງທາ່ນ ຈາກເຂດການສກຶສາເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ;ໍ 

2. ສດິໃນການໃຫໃ້ຜຜູໜ່ຶ້ງທ່ີທາ່ນເລືອກເປັນຜູກ້ວດກາ ແລະທບົທວນບນັທຶກການສກຶສາເຫ່ົຼານ ັນ້ແທນທາ່ນ; 

3. ສດິໃນການຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຂດການສກຶສາເປັນຜູຊ້ອກຫາ ສາໍເນົາບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູໃຫທ້າ່ນ; ແລະ, 

4. ສດິໃນການກວດກາບນັທຶກຂອງລກູທາ່ນໄດເ້ລື້ອຍໆເທ່ົາ ທ່ີທາ່ນຕອ້ງການໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍຂອງຣຖັ. 

ກດົໝາຍຂອງຣຖັ ກາໍນດົວາ່ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນໄດເ້ຫັນ ຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ ແລະ ໄດຮ້ບັຊາບເຖງິຄວາມໝາຍຂອງມນັ, 

ຂໍມ້ນູນ ັນ້ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງເປີດເຜີຍ ແກທ່າ່ນເປັນເວລາ 6 ເດອືນ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ມກີລໍະນໂີຕຖ້ຽງ ຫືຼ ການກະທ ຳກາໍລງັຄາ້ງຄາ ຫືຼ 

ໄດມ້ກີານສາ້ງ ຫືຼ ເກບັກາໍມຂີໍມ້ນູໃໝ.່ 

 

ການໂອນສດິທິ 

ສດິທິຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ແມນ່ຈະຖກືໂອນໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນເມ ື່ອເຂົາອາຍ ຸ

18 ປີ. ຈະມກີານສ ົ່ງແຈງ້ການເຖງິທາ່ນແລະລກູຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັ ການໂອນສດິທິນີ.້  

  

ບນັທຶກການສກຶສາກຽ່ວຂອ້ງກບັເດັກຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງຄນົ 

ຖາ້ຫາກ ບນັທຶກການສກຶສາໃດໆ ລວມເຖງິ ຂໍມ້ນູຂອງເດັກ ຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງຄນົ, ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະສບືສວນ ແລະກວດກາເບິ່ ງ 

ສະເພາະຂໍມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັລກູຂອງທາ່ນເທ່ົານ ັນ້. ທາ່ນສາມາດຊອກຫາ ຄາໍຍນິຍອມ ເພ່ືອທບົທວນ 

ແລະສບືສວນເບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສາ ຊຶ່ ງລວມເຖງິ ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັເດັກໆ ນອກຈາກລກູຂອງທາ່ນ, 

ແຕພ່ໍ່ແມຂ່ອງເດັກເຫ່ົຼານ ັນ້ກມໍສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຄາໍຮຽກຮອ້ງ ຂໍເອົາການຍນິຍອມຂອງທາ່ນໄດ.້  

 

ລາຍການປະເພດແລະສະຖານທ່ີເກບັຂໍມ້ນູ 

ເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ,ໍ ທາງເຂດການສກຶສາ ແລະກະຊວງສກຶສາ ຕອ້ງຈດັຫາລາຍຊື່ຂອງປະເພດ ແລະສະຖານທ່ີເກບັບນັທຶກ 

ການສກຶສາທ່ີເຂ້ົາເຈົາ້ເກບັກາໍ, ຮກັສາ ຫືຼ ນາໍໃຊ ້ໃຫທ້າ່ນ.  
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ບນັທຶກລາຍຊື່ຂອງຜູເ້ບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສາ  

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງເກບັບນັທຶກລາຍຊື່ ຂອງແຕລ່ະຄນົທ່ີຂ ໍເຂ້ົາເບິ່ ງບນັທຶກ, ແລະແຕລ່ະຄນົທ່ີເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົທ່ີ 

ສາມາດບ ົ່ງຊີເ້ຖງິບກຸຄນົທ່ີຢູໃ່ນບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູ ທາ່ນ. ບນັທຶກການເຂ້ົາເບິ່ ງບນັທຶກການສກຶສານີຕ້ອ້ງປະກອບ ດວ້ຍ 

ຊື່ ຂອງບກຸຄນົທ່ີຮອ້ງຂໍ ຫືຼ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົທ່ີສາມາດ ບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົຈາກບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ, 

ວນັທີທ່ີເຂ້ົາເບິ່ ງແລະຈດຸປະສງົໃນການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ຫືຼຄວາມ ສນົໃຈທ່ີມເີຫດຜນົໃນການເບິ່ ງຂໍມ້ນູ. 

 

ຄວາມຍນິຍອມໃຫເ້ປີດເຜີຍບນັທຶກການສກຶສາ 

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ທາ່ນຕອ້ງໃຫຄ້າໍຍນິຍອມກອ່ນທ່ີຈະມກີານເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ສວ່ນຕວົຂອງນກັຮຽນໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົ ທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ 

ຫືຼ ອງົການຕາ່ງໆ. ການໃຫຄ້າໍຍນິຍອມຕອ້ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະຕອ້ງລະບຊຸື່ ບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົການທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ໃຫເ້ອົາ 

ຂໍມ້ນູໄດ:້ ລກັສະນະຂອງຂໍມ້ນູທ່ີຈະຖກືເປີດເຜີຍ; ຈດຸປະສງົໃນການນາໍຂໍມ້ນູໄປໃຊ;້ ແລະວນັທີໝດົອາຍ ຸ

ທ່ີເໝາະສມົສາໍຫຼບັການອະນຍຸາດໃຫເ້ປີດເຜີຍຂໍມ້ນູນ ັນ້. ເມ ື່ອໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍ, 

ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງຈດັຫາສາໍເນົາຂອງບນັທຶກທ່ີເປີດເຜີຍ ຫຼງັຈາກທ່ີທາ່ນໄດໃ້ຫ ້ຄາໍຍນິຍອມແລວ້. 

 

ເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ ທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ IEP/IIIP ຂອງລກູທາ່ນ, ລວມເຖງິ ຂໍມ້ນູການວນິດິໄສໂຣກ ແລະການປ່ິນປວົ, 

ໃຫແ້ກບໍ່ລິສດັປະກນັພຍັສຂຸະພາບ ໂດຍ ປາດສະຈາກການຍນິຍອມທ່ີມລີາຍເຊັນຂອງທາ່ນແລະວນັທີ ກາໍກບັໄວ.້  

 

ຄາ່ທາໍນຽມໃນການຂຄໍ ົນ້ຫາ, ກວດເບິ່ ງ ແລະອດັສາໍເນົາ ບນັທຶກຕາ່ງໆ  

ເຂດການສກຶສາອາດຈະບ່ໍເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ໃນການຂກໍວດເບິ່ ງ ຫືຼ ຄ ົນ້ຫາເອົາບນັທຶກ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຮອ້ງຂ ໍ

ເອົາສາໍເນົາ, ເຂດການສກຶສາອາດເກບັຄາ່ທາໍນຽມທ່ີສມົເຫດຜນົ ສາໍຫຼບັຄາ່ອດັສາໍເນົາ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ການເກບັຄາ່ທາໍນຽມນ ັນ້ 

ຈະເຮັດໃຫທ້າ່ນບ່ໍສາມາດໃຊສ້ດິໃນການຂໍກວດເບິ່ ງ ຫືຼ ທບົທວນບນັທຶກການສກຶສາ ເນື່ອງຈາກທາ່ນບ່ໍສາມາດຈາ່ຍ ຄາ່ທາໍນຽມນ ັນ້ໄດ.້   

 

ການແກໄ້ຂປຽ່ນແປງຂໍມ້ນູໃນບນັທຶກການສກຶສາ ຕາມການຮອ້ງຂໍຂອງພ່ໍແມ ່ 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນເຊື່ ອວາ່ ຂໍມ້ນູໃນບນັທຶກການສກຶສາຂອງ ລກູທາ່ນນ ັນ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ເຮັດໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຜິດ, ບ່ໍສມົບນູ ຫືຼ 

ລະເມດີສດິທິສວ່ນບກຸຄນົ ຫືຼ ສດິທິອື່ ນໆຂອງລກູທາ່ນ, ທາ່ນ ອາດຈະຮຽກຮອ້ງໂດຍການຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິເຂດ 

ການສກຶສາເພ່ືອຂໍໃຫແ້ກໄ້ຂ ຫືຼ ລບົຂໍມ້ນູອອກ.  

 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງຕດັສນິໃຈດວ້ຍ ເວລາທ່ີເໝາະສມົວາ່ ຈະປ່ຽນແປງແກໄ້ຂຂໍມ້ນູບນັທຶກນ ັນ້ ຫືຼບ່ໍ. ຖາ້ຫາກ 

ເຂດການສກຶສາຕດັສນິໃຈບ່ໍແກໄ້ຂບນັທຶກນ ັນ້, ເຂດການສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫ ້ທາ່ນຊາບວາ່ ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຂໍໃຫມ້ກີານ 

ພິຈາລະນາຄະດ ີເພ່ືອຄດັຄາ້ນການຕດັສນິຂອງເຂດການ ສກຶສາ. ຖາ້ວາ່, ຕາມຜນົອອກມາຂອງການພິຈາລະນາ ຄະດນີ ັນ້, 

ເຂດການສກຶສາຕດັສນິວາ່ ຂໍມ້ນູນ ັນ້ບ່ໍຖກືຕອ້ງ, ເຮັດໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຜິດ, ຫືຼລະເມດີສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງລກູທາ່ນ, ເຂດການ

ສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນ ຊາບວາ່ ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໃຫລ້ວມເອົາ ຄາໍກາ່ວກຽ່ວກບັ ຄວາມຄດິເຫັນຂອງທາ່ນ ແລະ 

ການບ່ໍເຫັນດນີາໍຂອງທາ່ນ ເຂ້ົາໄວໃ້ນຂໍມ້ນູການຄດັຄາ້ນຂອງທາ່ນໃນບນັທຶກການສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ. ການພິຈາລະນາຄະດເີພ່ືອ 

ຄດັຄາ້ນຂໍມ້ນູໃນບນັທຶກຜນົການຮຽນນ ັນ້ຕອ້ງດາໍເນນີການໃຫ ້ສອດຄອ່ງກບັລະບຽບການສາໍລບັການພິຈາລະນາຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ 

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ FERPA.    
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ການໂອນຍາ້ຍບນັທຶກ 

ກດົໝາຍຣຖັມນິນໂີຊຕາກາໍນດົວາ່ ເຂດການສກຶສາ, ໂຮງຮຽນ, ຫືຼ ໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ສາມາດໂອນບນັທຶກການສກຶສາຂອງ ນກັຮຽນ, 

ລວມເຖງິ ບນັທຶກການລງົວໄິນ, ຈາກໂຮງຮຽນທ່ີ ນກັຮຽນກາໍລງັໂອນຍາ້ຍອອກໄປທ່ີໂຮງຮຽນທ່ີນກັຮຽນກາໍລງັລງົ ທະບຽນຮຽນ 

ພາຍໃນ 10 ວນັທາໍການ ນບັແຕມ່ກີານຮອ້ງຂ.ໍ  

 

ການທາໍລາຍບນັທຶກຜນົການຮຽນ 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບ ເມ ື່ອຂໍມ້ນູສວ່ນບກຸຄນົ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຖກືນາໍໃຊເ້ພ່ືອໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນການສກຶສາແກລ່ກູ 

ຂອງທາ່ນອກີຕ່ໍໄປ. ຂໍມ້ນູນ ັນ້ຕອ້ງຖກືທາໍລາຍຕາມການຮອ້ງຂ ໍຂອງທາ່ນ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ທາງໂຮງຮຽນອາດເກບັຮກັສາບນັທຶກ 

ຖາວອນຂອງທາ່ນລກູທາ່ນໄວ ້ຊຶ່ ງລວມມ ີຊື່ , ທ່ີຢູ,່ ເບໂີທຣະສບັ, ຊ ັນ້ຮຽນ, ການເຂ້ົາຮຽນ, ລະດບັການສກຶສາທ່ີຮຽນຈບົ 

ແລະປີທ່ີຮຽນຈບົ. 

 

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ, ການທາໍລາຍໝາຍຄວາມ ວາ່ ການລບົຂໍມ້ນູທ່ີສາມາດບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົອອກຈາກ 

ເອກະສານຂໍມ້ນູ ເພ່ືອວາ່ເອກະສານນ ັນ້ຈະບ່ໍມຂີໍມ້ນູທ່ີສາມາດ ບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົໄດອ້ກີຕ່ໍໄປ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເອກະສານບນັທຶກຂອງ ນກັຮຽນ 

ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຖກືທາໍລາຍເພ່ືອປະຕບິດັຕາມຄາໍຮອ້ງຂໍ ຂອງທາ່ນໃນການທາໍລາຍເອກະສານບນັທຶກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜນົການຮຽນພິເສດ. 

ເຂດການສກຶສາສາມາດປະຕບິດັຕາມ ຢາ່ງເໝາະສມົໄດໂ້ດຍການລບົຂໍມ້ນູທ່ີບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົອອກ ຈາກ ບນັທຶກຂອງນກັຮຽນ. 

ທາງເລືອກໃນວທີິການທາໍລາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແມນ່ຂຶນ້ກບັໂຮງຮຽນ.  

 

ເຂດການສກຶສາຈະບ່ໍທາໍລາຍບນັທຶກການຮຽນໃດໆ ຖາ້ຫາກວາ່ ມຄີາໍຮອ້ງຂໍທ່ີສາໍຄນັໃນການຂໍກວດສອບ ຫືຼກວດຄນືບນັທຶກ.   

 

ເຖງິວາ່ ທາ່ນຈະຮຽກຮອ້ງໃຫທ້າໍລາຍບນັທຶກການສກຶສາ ແຕ ່ທາງເຂດການສກຶສາກສໍາມາດເກບັບນັທຶກບາງຢາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ 

ເພ່ືອໃຫເ້ປັນໄປຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ຂໍກ້າໍນດົດາ້ນ ການສກຶສາທ ົ່ວໄປ (General Education Provision Act: GEPA) 

ຊຶ່ ງກາໍນດົວາ່ ຜູຮ້ບັທຶນຂອງກອງທຶນ ຣຖັບານກາງຕອ້ງເກບັຮກັສາບນັທຶກຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກບັການນາໍໃຊກ້ອງທຶນຕາ່ງໆ. 

ທາ່ນອາດຕອ້ງການຮກັສາບນັທຶກການສກຶສາພິເສດບາງຢາ່ງກຽ່ວກບັລກູຂອງທາ່ນເພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການ 

ເກບັເປັນເອກະສານອາ້ງອງີໃນອະນາຄດົ, ເຊ່ັນ ເພ່ືອໃຊໃ້ນການສະໝກັຂໍຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ SSI. 

 

ການໄກເ່ກັ່ ຽ 

 

ການໄກເ່ກັ່ ຽກໍ່ຄຂືະບວນການທ່ີຈດັຂຶນ້ຟຣ,ີ ໂດຍຄວາມສະໝກັໃຈ ເພ່ືອຊວ່ຍແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້. ທາ່ນ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາຂອງທາ່ນ 

ອາດຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານໄກເ່ກັ່ ຽຟຣ ີຈາກຫອ້ງການບໍລິການເລື້ອງການໄກເ່ກັ່ ຽ ສາໍຫຼບັໂຄງການ 

ການສກຶສາພິເສດຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ ທ່ີເລກໂທຣ 651-582-8222 ຫືຼ 1-866-466-7367. ການໄກເ່ກັ່ ຽດາໍເນນີການໂດຍ 

ໃຊບ້ກຸຄນົທ່ີເປັນກາງຝາ່ຍທີສາມ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການ ຝຶກອບົຮມົໃນການໃຊເ້ທັກນກິ ການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້. ວທີິການ 

ໄກເ່ກັ່ ຽຈະບ່ໍສາມາດນາໍມາໃຊ ້ເພ່ືອເປັນການປະຕເິສດ ຫືຼ ໜວ່ງໜຽ່ວສດິຂອງທາ່ນ ໃນການ 

ຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນໄດ.້ ທງັທາ່ນແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງເຂດການສກຶສາຕອ້ງ ເຫັນພອ້ມນາໍກນັໃນການ ລອງໃຊ ້

ວທີິການໄກເ່ກັ່ ຽ ກອ່ນທ່ີຈະມກີານຈດັຕາຕະລາງ ຈດັຫາຜູໄ້ກເ່ກັ່ ຽໃດໜ່ຶງ. ໃນຊວ່ງເວລາໃດກຕໍາມໃນລະຫວາ່ງ ດາໍເນນີການໄກເ່ກັ່ ຽ, 

ທາ່ນ ຫືຼ ຝາ່ຍເຂດການສກຶສາສາມາດ ຖອນຕວົອອກຈາກການໄກເ່ກັ່ ຽໄດ.້  

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນແລະເຂດການສກຶສາແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ໄດທ້ງັໝດົ ຫືຼບາງສວ່ນ ຫືຼ ຕກົລງົທ່ີຈະໃຊວ້ທີິການອື່ ນເພ່ືອແກໄ້ຂ ຂໍຂ້ດັແຍງ້, 

ຜູໄ້ກເ່ກັ່ ຽຄວນຮບັປະກນັວາ່ ການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ຂໍຕ້ກົລງົນ ັນ້ແມນ່ເຮັດເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະເຊັນຊື່ ໃສ ່ໂດຍທງັທາ່ນ 
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ແລະເຂດການສກຶສາ ແລະວາ່ ທງັສອງຝາ່ຍ ໄດຮ້ບັສາໍເນົາຂອງເອກະສານ. ເອກະສານການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ຂໍຕ້ກົລງົຄວນລະບວຸາ່ 

ການປຶກສາຫາລທືງັໝດົທ່ີເກດີຂຶນ້ ໃນລະຫວາ່ງການໄກເ່ກັ່ ຽນ ັນ້ແມນ່ຄວາມລບັ ແລະບ່ໍສາມາດ 

ນາໍໃຊເ້ປັນຫຼກັຖານໃນການພິຈາລະນາຄະດໃີດໆ ຫືຼ ການດາໍເນນີການທາງຄະດແີພງ່ໄດ.້ ການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ 

ຂໍຕ້ກົລງົແມນ່ຜກູມດັໂດຍກດົໝາຍທງັທາ່ນ ແລະເຂດການ ສກຶສາ ແລະບງັຄບັໃຊຕ້າມກດົໝາຍໃນຣຖັ ຫືຼ ເຂດສານຂອງ 

ຣຖັບານກາງ. ທາ່ນ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາສາມາດຮອ້ງຂໍໃຫມ້ ີການໄກເ່ກັ່ ຽອກີອນັໜ່ຶງ ເພ່ືອແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ້ ກຽ່ວກບັ 

ການດາໍເນນີການຕາມຂໍຕ້ກົລງົການໄກເ່ກັ່ ຽ.  

 

ການຍື່ ນໃບຮອ້ງທກຸ 

 

ອງົການ ຫືຼ ບກຸຄນົໃດໜ່ຶງ ອາດຈະຮອ້ງທກຸກບັ Minnesota Department of Education (MDE) 

(ກະຊວງສກຶສາແຫງ່ຣຖັມນິນໂີຊຕາ). ການຮອ້ງທກຸເຖງິ MDE ຈະຕອ້ງ: 

1. ຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນແລະລງົຊື່ ໂດຍບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົການທ່ີເປັນຜູຮ້ອ້ງທກຸ;  

2. ອາ້ງເຖງິ ການລະເມດີກດົໝາຍ ຫືຼ ກດົລະບຽບດາ້ນການ ສກຶສາພິເສດຂອງຣຖັ ຫືຼ ຣຖັບານກາງ;  

3. ບອກເຫດຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັມນູເຫດຂອງການກາ່ວອາ້ງ;  

4. ປະກອບດວ້ຍ ຊື່ , ທ່ີຢູ ່ແລະເລກໂທຣະສບັຂອງບກຸຄນົ ຫືຼ ອງົການທ່ີເປັນຜູຮ້ອ້ງທກຸ;  

5. ປະກອບດວ້ຍຊື່ ແລະທ່ີຢູຂ່ອງເດັກ ແລະຊື່ ຂອງໂຮງຮຽນ ທ່ີເດັກເຂ້ົາຮຽນ;  

6. ລາຍລະອຽດຂອງລກັສະນະບນັຫາຂອງເດັກ; ລວມເຖງິ ຂໍເ້ທັດຈງິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັຫາ;  

7. ສະເໜີວທີິການແກໄ້ຂບນັຫາຕາມທ່ີຮູແ້ລະສາມາດເຮັດໄດ ້ຕ່ໍຄູກ່ລໍະນໃີນເວລາທ່ີມກີານຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸ; ແລະ  

8. ສ ົ່ງຕ່ໍໄປເຖງິອງົການສາທາລະນະທ່ີຈດັຫາການບໍລິການ ໃຫແ້ກເ່ດັກ ໃນເວລາດຽວກນັກບັທ່ີມກີານສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງທກຸໄປທ່ີ MDE. 

 

ສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງທກຸເຖງິ: 

 

Minnesota Department Education 

Division of Compliance and Assistance 

Due Process Supervisor 

1500 West Highway 36 

Roseville, MN 55113-4266 

651.582.8689 ໂທຣະສບັ  

651.582.8725 ແຟກຊ ໌

 

ທາງ MDE ຕອ້ງໄດຮ້ບັໜງັສຮືອ້ງທກຸບ່ໍເກນີໜ່ຶງປີ ຫຼງັຈາກ ທ່ີມກີານກາ່ວຫາການລະເມດີ. ທາງ MDE ຈະອອກ 

ຄາໍຕດັສນິທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ ພາຍໃນ 60 ວນັ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ໃນສະພາບການຍກົເວັນ້ທ່ີ ຮຽກຮອ້ງເວລາດນົນານໄປອກີ ຫືຼ ທາ່ນ 

ຫືຼ ເຂດການ ສກຶສາ ເຫັນດທີີຈະຍດືເວລາອອກໄປອກີເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມໃນການໄກເ່ກັ່ ຽ. ທາ່ນ (ພ່ໍແມ)່ ຫືຼ 

ໂຮງຮຽນທ່ີຖກືກະທບົຈາກຄາໍຕດັສນິອາດຍື່ ນຄາໍອທຸອນ ເພ່ືອຂໍເອົາຄາໍຕດັສນິຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍກບັສານອທຸອນ (Minnesota Court of 

Appeals) ພາຍໃນ 60 ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍຕດັສນິສດຸທາ້ຍ.  
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ແບບຟອມທ່ີເປັນຮບູແບບ 

 

MDE ໄດພ້ດັທະນາແບບຟອມທ່ີເປັນຮບູແບບຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງສາມາດນາໍໃຊໃ້ນການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸການສກຶສາພິເສດ ຫືຼ 

ຄາໍຮອ້ງທກຸເພ່ືອຂໍຄວາມເປັນທມັ. ແບບຟອມເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ບ່ໍ ຈາໍເປັນ, ແຕວ່າ່ກມໍໃີຫທ້າ່ນໃນຖານະເປັນແຫຼງ່ຂໍມ້ນູເພ່ືອນາໍໃຊ ້

ໃນການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸ. ແບບຟອມທ່ີເປັນຮບູແບບເຫ່ົຼານີມ້ໃີຫທ້າ່ນໃນໜາ້ເວັບໄຊຂອງ MDE: MDE > School Support > 

Compliance and Assistance > Due Process Forms.  

  

ການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂະບວນການຍຕຸທິມັ 

 

ທງັທາ່ນແລະເຂດການສກຶສາມສີດິທ່ີຈະຮຽກຮອ້ງໂດຍຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ 

ເພ່ືອຄວາມຍຕຸທິມັໄດ ້ພາຍໃນສອງປີນບັແຕວ່ນັທີທາ່ນ ຫືຼ ອງົການໄດຮູ້ ້ຫືຼ ຄວນໄດຮູ້ກ້ຽ່ວກບັການກະທາໍທ່ີຖກືກາ່ວຫາ 

ຊຶ່ ງເປັນເຫດໃຫມ້ກີານຮອ້ງທກຸຕາມຂະບວນການຍຕຸທິມັ..  

 

ການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນສາມາດເຮັດໄດ ້ກຽ່ວກບັ ການສະເໜີ ຫືຼ ການປະຕເິສດທ່ີຈະລິເລີມ້ ຫືຼ ປ່ຽນແປງ 

ການປະເມນີຜນົຂອງລກູທາ່ນ, IEP, ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນ, ຫືຼເພ່ືອຈດັຫາ FAPE. 

 

ການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ ອາດຈະກາ່ວເຖງິເລື່ ອງ ໃດໆກຕໍາມທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຕວົບກຸຄນົ, ການປະເມນີຜນົ, ການ 

ກາໍນດົບອ່ນຮຽນ, ຂໍບ້ ົ່ງຊີເ້ຖງິການຍດຸຕ ິຫືຼ ການຈດັຫາ ການສກຶສາຕາມຄວາມເໝາະສມົແລະບ່ໍເສັຽຄາ່ຂອງລກູທາ່ນ. ພາຍໃນ 15 

ວນັນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັແຈງ້ການເລື້ອງການຮອ້ງທກຸຕາມ ຂະບວນການຍດຸຕທິມັ, ແລະກອ່ນທ່ີຈະຮອດວນັ 

ພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ, ທາງໂຮງຮຽນຕອ້ງຈດັການ ໃຫມ້ກີານປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາກບັທາ່ນແລະສະມາຊກິທ່ີ 

ກຽ່ວຂອ້ງຂອງຄະນະ IEP ຊຶ່ ງເປັນຜູມ້ຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ ຂໍເ້ທັດຈງິທ່ີຖກືກາ່ວຫາ ໃນການຮອ້ງທກຸຕາມຂະບວນການຍດຸຕທິມັ.  

 

ຈດຸປະສງົຂອງການປະຊຸມນີ ້ແມນ່ເພ່ືອໃຫທ້າ່ນໄດປຶ້ກສາ ຫາລກືຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ງທກຸ, ແລະຂໍເ້ທັດຈງິຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງເປັນ 

ມນູເຫດຂອງຄາໍຮອ້ງທກຸ, ເພ່ືອວາ່ທາງເຂດການສກຶສາຈະໄດ ້ມໂີອກາດໃນການແກໄ້ຂຂໍພິ້ພາດຊຶ່ ງເປັນພ້ືນຖານຂອງ 

ການຮອ້ງທກຸນ ັນ້.  

 

ການປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຂີຶນ້ກໄໍດ ້ຖາ້ຫາກ ທາ່ນແລະທາງເຂດການສກຶສາ ເຫັນດນີາໍກນັ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນທ່ີຈະຍກົເລກີການປະຊຸມ ຫືຼ ຕກົລງົເຫັນດນີາໍກນັໃນການໄກເ່ກັ່ ຽ. ການປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາບ່ໍຈາໍເປັນ 

ຕອ້ງຈດັໃຫມ້ຂີຶນ້ ໃນກລໍະນທ່ີີເຂດການສກຶສາເປັນຝາ່ຍທ່ີ ຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນ.  

 

ຖາ້ຫາກ ບນັຫາບ່ໍຖກືແກໄ້ຂພາຍໃນ 30 ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີ ໄດຮ້ບັໜງັສຮືອ້ງທກຸ, ກາໍນດົວນັພິຈາລະນາະຄະດກີຈໍະເລີມ້ຂຶນ້. ຖາ້ຫາກ 

ໂຮງຮຽນ ບ່ໍສາມາດຂໃໍຫທ້າ່ນເຂ້ົາຮວ່ມໃນການປະຊຸມ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ການໄກເ່ກັ່ ຽໄດ ້ຫຼງັຈາກໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຢາ່ງ 

ສມົເຫດຜນົແລວ້ ແລະທາງໂຮງຮຽນບ່ໍໄດຍ້ນິຍອມທ່ີຈະ ຍກົເລກີການປະຊຸມເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ທາງໂຮງຮຽນອາດ, ໃນຊວ່ງ 30 

ວນັ, ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດຍີກົຟ້ອງຄາໍຮອ້ງທກຸຂອງທາ່ນ.  

 

ການເສັຽສດິທິໃນການຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີ

ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກການຕຄີວາມກດົໝາຍຂອງຣຖັ ໂດຍສານອທຸອນທ່ີ 8, ຖາ້ຫາກ ລກູຂອງທາ່ນປຽ່ນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ທາ່ນບ່ໍຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີກອ່ນທ່ີລກູ ຂອງທາ່ນຈະລງົທະບຽນເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນໃໝ,່ ທາ່ນອາດ 

ເສັຽສດິໃນການຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດກີຽ່ວກບັ ເລືອ້ງການສກຶສາພິເສດໃດໆ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໂຮງຮຽນເກົ່ າ. ທາ່ນຍງັຄງົມສີດິ 
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ທ່ີຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດໄີດ ້ກຽ່ວກບັເລືອ້ງ ການສກຶສາພິເສດຊຶ່ ງອາດເກດີຂຶນ້ໃນໂຮງຮຽນໃໝທ່ີ່ລກູຂອງ 

ທາ່ນກາໍລງັເຂ້ົາຮຽນ.  

 

ວທີິດາໍເນນີການລິເລີ້ມຂໍການພິຈາລະນາຄະດ ີ 

ເມ ື່ອໄດຮ້ບັໃບຄາໍຮອ້ງ ເພ່ືອຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດຂີອງ ທາ່ນແລວ້, ເຂດການສກຶສາຕອ້ງໃຫສ້າໍເນົາແຈງ້ການ 

ກຽ່ວກບັລະບຽບການປອ້ງກນັສດິທິແລະສາໍເນົາເລື້ອງສດິທິ ຂອງທາ່ນໃນການພິຈາລະນາຄະດ.ີ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນ ຫືຼ 

ເຂດການສກຶສາຂໍໃຫມ້ ີການພິຈາລະນາຄະດ,ີ ອກີຝາ່ຍໜ່ຶງຕອ້ງໄດຮ້ບັສາໍເນົາ ຄາໍຮອ້ງຂນໍ ັນ້ ແລະສ ົ່ງຄາໍຮອ້ງຂໄໍປທ່ີກະຊວງ. 

ເມ ື່ອທາງ ກະຊວງໄດຮ້ບັແລວ້, ທາງກະຊວງຕອ້ງໃຫສ້າໍເນົາຂອງ ແຈງ້ການວາ່ດວ້ຍລະບຽບການຄຸມ້ຄອງສດິທິແກທ່າ່ນ. 

ໃບຄາໍຮອ້ງທງັໝດົ ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍ: 

1. ຊື່ ຂອງລກູທາ່ນ;  

2. ທ່ີຢູຂ່ອງລກູທາ່ນ; 

3. ຊື່ ຂອງໂຮງຮຽນທ່ີລກູທາ່ນໄດເ້ຂ້ົາຮຽນ;  

4. ລາຍລະອຽດຂອງບນັຫາ, ລວມເຖງິ ຄວາມຄດິເຫັນ ຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັຂໍເ້ທັດຈງິຕາ່ງໆ; ແລະ,   

5. ສະເໜີແນວທາງແກໄ້ຂບນັຫາເທ່ົາທ່ີທາ່ນຮູໄ້ດ ້ແລະສາມາດເຮັດໄດໃ້ນເວລານ ັນ້.   

 

MDE ຈະຮກັສາລາຍຊື່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດທ່ີີມ ີຄນຸສມົບດັ. ອງີຕາມການຮອ້ງຂໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ,ີ MDE ແຕງ່ຕ ັງ້ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດຈີາກລາຍຊື່ ນ ັນ້ ເພ່ືອໃຫດ້າໍເນນີການ ພິຈາລະນາຄະດ.ີ 

ຂາ້ງລຸມ່ນີແ້ມນ່ສດິທິບາງປະການຂອງທາ່ນໃນການ ພິຈາລະນາຄະດ.ີ ມນັບ່ໍແມນ່ລາຍການສດິທິທ່ີຄບົຖວ້ນທງັໝດົ.   

 

ທງັທາ່ນແລະເຂດການສກຶສາມສີດິທ່ີຈະ: 

1. ໄດຮ້ບັການຕດິຕາມ ແລະໄດຮ້ບັຄາໍປຶກສາໂດຍທ່ີປຶກສາ ແລະໂດຍບກຸຄນົຕາ່ງໆ ທ່ີມຄີວາມຮູພິ້ເສດ ຫືຼ ໄດຮ້ບັ ການຝຶກຝນົມາ

ຢາ່ງດກີຽ່ວກບັບນັຫາ ເດັກຂາດສະມຖັພາບ;  

2. ສະແດງຫຼກັຖານ ແລະຜະເຊນີໜາ້, ການຊກັຖາມ, ແລະການສ ັງ່ໃຫພ້ະຍານເຂ້ົາຮວ່ມ;  

3. ຫາ້ມບ່ໍໃຫນ້າໍໃຊຫຼ້ກັຖານໃດໆ ໃນລະຫວາ່ງການ ພິຈາລະນາຄະດ ີໂດຍຫຼກັຖານນ ັນ້ຍງັບ່ໍໄດຖ້ກືເປີດເຜີຍ 

ຢາ່ງໜອ້ຍຫາ້ວນັທາໍການ ກອ່ນການຂຶນ້ສານ, ລວມເຖງິ ຂໍມ້ນູການປະເມນີຜນົ ແລະຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆ ທ່ີອງີຕາມ ຂໍມ້ນູນ ັນ້; 

ແລະ 

4. ໄດຮ້ບັສາໍເນົາຂອງຄາໍບນັທຶກການພິຈາລະນາຄະດ ີຫືຼ ບນັທຶກທາງອເິລັກໂຕຣນກິຂອງການຄ ົນ້ພບົຂໍເ້ທັດຈງິ ແລະຄາໍຕດັສນິ.  

 

ໃນຖານະພ່ໍແມ,່ ໂດຍສະເພາະແລວ້, ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະ:  

1. ເອົາລກູຂອງທາ່ນ, ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງໂດຍກງົຂອງການ ພິຈາລະນາຄະດ,ີ ໄປສະແດງຕນົ;  

2. ຂໍໃຫກ້ານພິຈາລະນາຄະດເີປັນໄປແບບເປີດເຜີຍຕ່ໍ ສາທາລະນະ; ແລະ  
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3. ຂໍເອົາບນັທຶກ ຫືຼສາໍເນົາຂອງການພິຈາລະນາຄະດ ີແລະການຄ ົນ້ພບົຂໍເ້ທັດຈງິຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີ

ແລະຂໍສ້ະຫຸຼບຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຄາໍຕດັສນິຕາ່ງໆ ໃຫທ້າ່ນໂດຍບ່ໍເສັຽຄາ່. 

 

ການຕອບຮບັຕ່ໍຄາໍຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີ

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ ີ

ແລະທາ່ນບ່ໍເຄຍີໄດຮ້ບັແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ມາກອ່ນຈາກທາງເຂດການສກຶສາກຽ່ວກບັເລື່ ອງຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ,ີ 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງສ ົ່ງໜງັສອືະທິບາຍວາ່ເປັນຫຍງັເຂດ ການສກຶສາຈຶ່ງປະຕເິສດທ່ີຈະດາໍເນນີການໃນເລື້ອງທ່ີເປັນຫວົຂໍ ້

ໃນຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ ີພາຍໃນ 10 ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ.ີ 

ການອະທິບາຍນີຕ້ອ້ງລວມເຖງິລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກ ອື່ ນໆ ທ່ີໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໂດຍຄະນະ IEP, ເປັນຫຍງັ 

ທາງເລືອກເຫ່ົຼານີຈ້ ຶ່ງຖກືປະຕເິສດ, ລາຍລະອຽດຂອງຂ ັນ້ຕອນ ການປະເມນີຜນົແຕລ່ະຄ ັງ້, ການປະເມນີຜນົ, ບນັທຶກ, ຫືຼ 

ລາຍງານຊຶ່ ງເຂດການສກຶສາໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນພ້ືນຖານ ສາໍລບັ ການກະທາໍທ່ີສະເໜີ ຫືຼ ປະຕເິສດ, ແລະລາຍລະອຽດຂອງ ປດັໄຈຕາ່ງໆ 

ທ່ີກຽ່ວພນັກບັ ການຕດັສນິຂໍສ້ະເໜີ ຫືຼ ຂໍປ້ະຕເິສດ.  

 

ເຂດການສກຶສາສາມາດຢືນຢນັວາ່ ຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການ ພິຈາລະນາຄະດນີ ັນ້ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຕາມຂໍກ້າໍນດົພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ ຂອງຣຖັ. 

ຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດຈີະຖວືາ່ພຽງພໍ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ຝາ່ຍທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 

ພິຈາລະນາຄະດຊີາບເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 15 ວນັ ນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງວາ່ ເຂົາເຈົາ້ເຊື່ ອວາ່ ຄາໍຮອ້ງນ ັນ້ 

ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂກງົຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງກດົໝາຍ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດຕີອ້ງພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ 

ຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດນີ ັນ້ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ ຕາມກດົໝາຍຫືຼບ່ໍ ພາຍໃນ 5 ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັ 

ຄາໍຮອ້ງແລະແຈງ້ຕ່ໍຝາ່ຍຕາ່ງໆ.  

 

ເມ ື່ອໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດຂີອງທາ່ນແລວ້, ເຂດການສກຶສາຍງັຕອ້ງສ ົ່ງຄາໍຕອບເປັນລາຍລກັອກັສອນຊຶ່ ງ 

ບອກເຖງິປະເດັນຕາ່ງໆ ທ່ີທາ່ນໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາໃນຄາໍຮອ້ງຂ ໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ ີພາຍໃນ 10 ວນັນບັແຕວ່ນັທ່ີໄດຮ້ບັ ຄາໍຮອ້ງ.  

  

ການເປີດເຜີຍຫຼກັຖານເພ້ີມເຕມີກອ່ນການ ພິຈາລະນາຄະດ ີ 

ການປະຊຸມກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດຕີອ້ງຈດັຂຶນ້ພາຍໃນ 5 ວນັຂອງວນັເຮັດວຽກນບັແຕວ່ນັທີຄະນະກາໍມາທິການແຕງ່ຕ ັງ້ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 

ພິຈາລະນາຄະດ.ີ ການປະຊຸມນີສ້າມາດຈດັຂຶນ້ເພ່ືອມາພບົປະກນັ, ຕາມສະຖານທ່ີພາຍໃນເຂດການສກຶສາ, ຫືຼໂດຍທາງໂທຣະສບັ. 

ກອ່ນການພິຈາລະນາຄະດຢີາ່ງໜອ້ຍ 5 ວນັ ຂອງວນັເຮັດວຽກ, ທາ່ນແລະເຂດການສກຶສາຕອ້ງເປີດເຜີຍ 

ໃຫກ້ນັແລະກນັຮູກ້ຽ່ວກບັການປະເມນີການສກຶສາທງັໝດົຂອງ ລກູທາ່ນ ທ່ີເຮັດແລວ້ຕາມວນັທີທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວນ້ ັນ້ ແລະ ຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆ 

ທ່ີອງີໃສກ່ານປະເມນີເຫ່ົຼານ ັນ້ ແລະຈະນາໍ ເອົາໄປໃຊໃ້ນເວລາຂຶນ້ສານ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີອາດຈະຫາ້ມທາ່ນໃນການ 

ສະເໜີການປະເມນີ ຫືຼ ຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆ ທ່ີຍງັບ່ໍໄດ ້ເປີດເຜີຍໂດຍປາສະຈາກການຍນິຍອມຈາກອກີຝາ່ຍໜ່ຶງ.  

 

ການຕດັສນິຄະດ ີ

ຜນົການຕດັສນິຕອ້ງອອກແລະຈດັຫາໃຫແ້ຕລ່ະຝາ່ຍພາຍໃນ 45 ວນັປະຕທິິນ, ຫືຼ ພາຍໃນຊວ່ງຍດືເວລາທ່ີເໝາະສມົ, 

ນບັແຕວ່ນັໝດົອາຍຂຸອງຊວ່ງເວລາແກໄ້ຂບນັຫາລະຍະ 30 ວນັ ຫຼງັຈາກ ທາງອງົການຂອງຣຖັໄດຮ້ບັໜງັສຮືອ້ງທກຸ 

ຕາມຂະບວນການຍດຸຕທິມັ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດອີາດຕ່ໍເວລາກາຍກວາ່ 45 ວນັ 

ຖາ້ຫາກວາ່ໄດຮ້ບັການຮອ້ງຂໍໂດຍຝາ່ຍໃດຝາ່ຍໜ່ຶງ ດວ້ຍເຫດຜນົສມົຄວນຊຶ່ ງສະແດງຢູໃ່ນບນັທຶກ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດຕີອ້ງດາໍເນນີການໂຕແ້ຍງ້ ດວ້ຍວາຈາໃນເວລາພິຈາລະນາຄະດໃີນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ 
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ທ່ີສະດວກຢາ່ງສມົເຫດຜນົຕ່ໍທາ່ນ ແລະລກູຂອງທາ່ນ. ການຕດັສນິຂອງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດວີາ່ລກູ ຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັ FAPE 

ຫືຼບ່ໍນ ັນ້ແມນ່ຕອ້ງອງີຕາມຫຼກັຖານ ແລະ ຂໍໂ້ຕແ້ຍງ້ຊຶ່ ງກຽ່ວພນັ ໂດຍກງົກບັ FAPE. ຜນົການຕດັສນິຄະດແີມນ່ເດັດຂາດ ເວັນ້ແຕວ່າ່ 

ທາ່ນ ຫືຼ ທາງເຂດການສກຶສາຍື່ ນຟ້ອງເປັນຄະດແີພງ່. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດບ່ໍີມອີາໍນາດໃນການແກໄ້ຂຄາໍຕດັສນິ ຍກົເວັນ້ 

ແຕຂ່ໍຜິ້ດພາດດາ້ນງານສະໝຽນ ແລະກຽ່ວກບັຕວົເລກ.  

 

ຄາໍຮອ້ງຂໍແຍກຕາ່ງຫາກສາໍລບັການຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ ີທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸເພ່ືອຂຄໍວາມເປັນທມັແຍກຕາ່ງ 

ຫາກໄດໃ້ນປະເດັນທ່ີແຍກຈາກຄາໍຮອ້ງທກຸຕາມຂະບວນການ ຍດຸຕທິມັທ່ີໄດຍ້ື່ ນໄປແລວ້.  

 

ຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ງທກຸ ແລະການພິຈາລະນາຄະດ ີ

 

ຜນົການຕດັສນິຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍກຽ່ວກບັຄາໍຮອ້ງທກຸດາ້ນການສກຶສາ ພິເສດ ແລະການພິຈາລະນາຄະດຕີາມຂ ັນ້ຕອນແມນ່ບອກໄວ ້

ຕ່ໍສາທາລະນະທ່ີເວັບໄຊ MDE. MDE ຮກັສາຖານຂໍມ້ນູສາທາລະນະ ຊຶ່ ງເອີນ້ວາ່ ເຄື່ ອງມຄື ົນ້ຫາ ຄາໍຮອ້ງທກຸ, ການພິຈາລະນາຄະດ ີ

ແລະຈດົໝາຍ (Complaints, Hearings and Letters Search Engine). ການຕດັສນິຊຶ່ ງບ ົ່ງໄວໃ້ນຖານຂໍມ້ນູແມນ່ ປະກາດໄວ ້

ແລະຂໍມ້ນູທ່ີບ ົ່ງເຖງິໂຕບກຸຄນົແມນ່ຖກືລບົອອກ. ຖານຂໍມ້ນູນີມ້ໃີຫທ່ີ້ໜາ້ເວັບ Compliance and Assistance ທ່ີເວັບໄຊຂອງ MDE ທ່ີ: 
http://w20.education.state.mn.us/WebsiteContent/ComplianceSearch.jsp.  
 

ການຟ້ອງຮອ້ງທາງຄະດແີພງ່ 

 

ເມ ື່ອທາ່ນ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາບ່ໍເຫັນດນີາໍການຕດັສນິຕາມ ຂໍແ້ທຈ້ງິ ຫືຼ ການຕດັສນິຕາ່ງໆ ທ່ີເຮັດໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ພິຈາລະນາຄະດ,ີ 

ຝາ່ຍໃດຝາ່ຍໜ່ຶງສາມາດຍື່ ນການຮອ້ງຟ້ອງ ໄດ.້ ການຮອ້ງຟ້ອງອາດຈະດາໍເນນີການຢູທ່ີ່ສານແຫງ່ຣຖັບານ ກາງ ຫືຼ 

ສານອທຸອນຂອງຣຖັ. ມາດຕະຖານການທບົທວນທ່ີແຕກຕາ່ງ ກນັອາດນາໍໃຊໃ້ນແຕລ່ະສານ. ການອທຸອນຕ່ໍສານອທຸອນ 

ແຫງ່ຣຖັຕອ້ງເຮັດພາຍໃນ 60 ວນັປະຕທິິນ ນບັແຕວ່ນັທ່ີ ທາ່ນໄດຮ້ບັຄາໍຕດັສນິ. ການອທຸອນຕ່ໍສານແຫງ່ຣຖັບານກາງ 

ຕອ້ງເຮັດພາຍໃນ 90 ວນັ ນບັແຕວ່ນັທ່ີມຄີ ຳຕດັສນິ.  

 

ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນໃນລະຫວາ່ງການ ພິຈາລະນາຄະດ ີຫືຼ ໃນຄະດແີພງ່ 

 

ໃນລະຫວາ່ງການພິຈາລະນາຄະດ ີຫືຼ ການຟ້ອງຮອ້ງຄະດ,ີ ນອກຈາກວາ່ ທາ່ນແລະເຂດການສກຶສາຈະເຫັນດນີາໍກນັ, 

ລກູຂອງທາ່ນຈະຄງົຢູໃ່ນບອ່ນຮຽນທ່ີເຂົາໄດຖ້ກືຈດັໃສໃ່ນ ປດັຈບຸນັ ແລະຕອ້ງບ່ໍຖກືປະຕເິສດການຮບັເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຄ ັງ້ທາໍອດິ. 

ອນັນີທ້າໍມະດາ ເອີນ້ວາ່ “stay-put” (ຫືຼ ການໃຫຢູ້ໃ່ນບອ່ນນ ັນ້ຕ່ໍໄປ).  

 

ມຂີໍຍ້ກົເວັນ້ສອງຂໍສ້າໍຫຼບັກດົ “stay-put”: 

1. ນກັຮຽນອາດຖກືຍາ້ຍອອກຈາກບອ່ນຮຽນປດັຈບຸນັຂອງ ເຂົາເຈົາ້ໄດບ່ໍ້ເກນີ 45 ວນັໂຮງຮຽນ ເພ່ືອຍາ້ຍໄປຢູ ່

ບອ່ນຮຽນອື່ ນຊ ົ່ວຄາວ ດວ້ຍເຫດຜນົດາ້ນການລະເມດີ ການມອີາວດຸ, ຢາເສບຕດິ ຫືຼ ການບາດເຈບັຮາ້ຍແຮງ; ແລະ, 

2. ການອອກຄາໍຕດັສນິຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີທ່ີບ ົ່ງເຖງິການເຫັນດນີາໍທາ່ນວາ່ ການກາໍນດົ ບອ່ນຮຽນທ່ີເໝາະສມົກແໍມນ່ 

ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນ “stay-put” ໃນລະຫວາ່ງການອທຸອນຕ່ໍໄປ.  
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ການພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນ 

 

ທາ່ນ (ພ່ໍແມ)່ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາສາມາດຮອ້ງຂໃໍຫມ້ກີານ ພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນໄດໃ້ນສະພາບການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

1. ເມ ື່ອໃດກຕໍາມທ່ີທາ່ນຄດັຄາ້ນຕ່ໍຂໍສ້ະເໜີຂອງເຂດ ການສກຶສາທ່ີຈະລິເລີ້ມ ຫືຼ ປຽ່ນແປງຂໍມ້ນູຕວົບກຸຄນົ, ການປະເມນີຜນົ ຫືຼ 

ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນຂອງລກູ ທາ່ນ ຫືຼ ການຈດັຫາ FAPE ຂອງເຂດການສກຶສາ ໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນ;  

2. ເມ ື່ອໃດກຕໍາມທ່ີທາ່ນຄດັຄາ້ນຕ່ໍການປະຕິເສດຂອງ ເຂດການສກຶສາທ່ີຈະລິເລີ້ມ ຫືຼ ປຽ່ນແປງຂໍມ້ນູ ຕວົບກຸຄນົ, ການປະເມນີຜນົ 

ຫືຼ ການກາໍນດົ ບອ່ນຮຽນຂອງລກູຂອງທາ່ນ ຫືຼ ການຈດັຫາ FAPE ຂອງເຂດການສກຶສາໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນ; 

3. ເມ ື່ອໃດກຕໍາມທ່ີທາ່ນຄດັຄາ້ນຄາໍຕດັສນິທ່ີປະກາດ; ແລະ  

4. ເມ ື່ອເຂດການສກຶສາເຊື່ ອວາ່ ການໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນ ຄງົຢູໃ່ນບອ່ນຮຽນປດັຈບຸນັຈະສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການ ບາດເຈບັຕ່ໍລກູຂອງທາ່ນ 

ຫືຼ ຕ່ໍຜູອ້ື່ ນ ຢາ່ງຊດັເຈນ.  

 

ທາ່ນຫືຼໂຮງຮຽນສາມາດຍື່ ນໜງັສຄືາໍຮອ້ງເພ່ືອຂໃໍຫມ້ກີານ ພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນຕາມທ່ີບນັຍາຍໄວຂ້າ້ງເທີງນີ.້  

 

ກາໍນດົເວລາສາໍລບັການພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນ 

ການພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນຕອ້ງໄດຖ້ກືຈດັຂຶນ້ພາຍໃນ 20 ວນັນບັແຕວ່ນັທ່ີຮອ້ງຂໃໍຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄະດ.ີ 

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດຕີອ້ງອອກຄາໍຕດັສນິພາຍໃນ 10 ວນັໂຮງຮຽນ ຫຼງັຈາກການພິຈາລະນາຄະດແີລວ້. 

ການປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຕອ້ງເກດີຂຶນ້ ພາຍໃນ 7 ວນັນບັແຕໄ່ດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາ ຄະດ,ີ ເວັນ້ແຕວ່າ່ 

ທາ່ນແລະທາງໂຮງຮຽນເຫັນດນີາໍກນັ ເປັນລາຍລກັອກັສອນທ່ີຈະຍກົເລກີການປະຊຸມເພ່ືອແກໄ້ຂ ບນັຫາ ຫືຼ ໃຊຂ້ ັນ້ຕອນການໄກເ່ກັ່ ຽ. 

ການພິຈາລະນາຄະດແີບບຮບີດວ່ນອາດ ດາໍເນນີການຕ່ໍໄປ ເວັນ້ແຕວ່າ່ໄດມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາຈນົພໍໃຈ ທງັສອງຝາ່ຍແລວ້ ພາຍໃນ 

15 ວນັນບັແຕວ່ນັໄດຮ້ບັ ຄາໍຮອ້ງ. 

 

ການຍກົເລກີຄາໍຮອ້ງທກຸ 

ຖາ້ວາ່ ໂຮງຮຽນບ່ໍສາມາດຂໃໍຫທ້າ່ນເຂ້ົາຮວ່ມໃນການປະຊຸມ ແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ການໄກເ່ກັ່ ຽໄດ ້ຫຼງັຈາກໄດພ້ະຍາຍາມຢາ່ງ 

ສມົເຫດຜນົແລວ້ ແລະ ໂຮງຮຽນບ່ໍເຫັນດນີາໍທ່ີຈະຍກົເລກີ ການປະຊຸມໂດຍຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ທາງໂຮງຮຽນ ອາດ, ໃນເວລາ 

30 ວນັ, ຮອ້ງຂໃໍຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີຍກົຟ້ອງການຮອ້ງທກຸຂອງທາ່ນໄດ.້  

 

ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີ

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດສີາມາດຕດັສນິໃຫຍ້າ້ຍລກູຂອງທາ່ນ ໄປເຂ້ົາຮຽນບອ່ນອື່ ນຊ ົ່ວຄາວເປັນເວລາເຖງິ 45 ວນັຕາມ ປະຕທິິນ 

ຖາ້ຫາກ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດພິີຈາລະນາ ເຫັນວາ່ ລກູຂອງທາ່ນມທີາ່ອຽງຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ ລາວອາດຈະ ທາໍຮາ້ຍຕນົເອງ ຫືຼ 

ຜູອ້ື່ ນ ຖາ້ຫາກລາວຍງັຢູໃ່ນບອ່ນຮຽນ ປດັຈບຸນັຕ່ໍໄປອກີ.  

 

ສດິທິໃນການອທຸອນຄາໍຕດັສນິ 

ທາ່ນ ຫືຼ ເຂດການສກຶສາສາມາດອທຸອນຄາໍຕດັສນິຂອງ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດໃີນການພິຈາລະນາຄະດແີບບ ຮບີດວ່ນໄດ.້ 
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ການກາໍນດົໃຫຮ້ຽນທ່ີສະຖານສກຶສາສາໍລອງ 

 

ເຂດການສກຶສາສາມາດປ່ຽນບອ່ນຮຽນຂອງລກູທາ່ນເປັນເວລາ ເຖງິ 45 ວນັຕາມປະຕທິິນ, ຖາ້ຫາກ ລກູຂອງທາ່ນ:   

1. ຖອືາວດຸ ຫືຼ ຄອບຄອງອາວດຸຮາ້ຍແຮງທ່ີໂຮງຮຽນ, ໃນເຂດຂອງໂຮງຮຽນ, ຫືຼ ໃນຂະນະທ່ີມງີານຂອງໂຮງຮຽນ 

ພາຍໃຕເ້ຂດອາໍນາດຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ MDE ດ ັງ່ທ່ີໃຫ ້ຄວາມໝາຍໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ;  

2. ມເີຈຕນາຄອບຄອງ ຫືຼ ໄດເ້ສບຢາເສບຕດິ, ຫືຼ ຂາຍ ຫືຼ ຊກັຊວນເຮັດການຊືຂ້າຍຢາເສບຕດິ ໃນເວລາຢູໂ່ຮງຮຽນ ຫືຼ 

ໃນຂະນະທ່ີມງີານຂອງໂຮງຮຽນພາຍໃຕເ້ຂດອາໍນາດ ຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ MDE. ນີບ່ໍ້ລວມເຖງິເຫ້ົຼາ ຫືຼ ຢາສບູ; ຫືຼ, 

3. ເຮັດໃຫເ້ກດີການບາດເຈບັທາງຮາ່ງກາຍຢາ່ງຮາ້ຍແຮງແກ ່ບກຸຄນົອື່ ນໃນຂະນະຢູທ່ີ່ໂຮງຮຽນ, ເຂດໂຮງຮຽນ, ຫືຼ 

ໃນຂະນະທ່ີມງານຂອງໂຮງຮຽນພາຍໃຕເ້ຂດອາໍນາດ ຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ MDE ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນກດົໝາຍ ຂອງຣຖັບານກາງ.  

 

ໃນວນັທີທ່ີໄດມ້ກີານຕດັສນິໃຈທ່ີຈະຍກົຍາ້ຍລກູຂອງທາ່ນ ແລະການຍກົຍາ້ຍກແໍມນ່ການປ່ຽນແປງບອ່ນຮຽນຂອງເດັກ 

ທ່ີຂາດສະມຖັພາບ ເນື່ອງຈາກການລະເມດີກດົລະບຽບສາໍລບັນກັຮຽນ, ທາງເຂດການສກຶສາຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຮູເ້ຖງິການຕດັສນິໃຈນ ັນ້, 

ແລະຈດັຫາແຈງ້ການກຽ່ວກບັລະບຽບການປ້ອງກນັສດິທິໃຫແ້ກທ່າ່ນ.   

 

ທາງຄະນະ IEP/IIIP ຈະເປັນຜູພິ້ຈາລະນາສະຖານທ່ີສກຶສາ ສາໍລອງ ແລະການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາພິເສດທ່ີເໝາະສມົ. 

ເຖງິແມນ່ວາ່ ອນັນີຈ້ະເປັນການປ່ຽນແປງຊ ົ່ວຄາວ, ແຕວ່າ່ ການປ່ຽນແປງນີຈ້ະຕອ້ງເປີດໂອກາດໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນສາມາດ:  

1. ສບືຕ່ໍເຂ້ົາຮວ່ມໃນຫຼກັສດູການສກຶສາທ ົ່ວໄປ ແລະກາ້ວໜາ້ບນັລຜຸນົສາໍເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວໃ້ນ IEP ຂອງລກູ ທາ່ນ, 

ເຖງິວາ່ ຈະຢູໃ່ນບອ່ນຮຽນອື່ ນກໍ່ຕາມ; ແລະ, 

2. ໄດຮ້ບັການບໍລກິານຕາ່ງໆ ແລະການດດັປບັສະພາບ ການຕາ່ງໆ ທ່ີອອກແບບມາເພ່ືອປອ້ງກນັບ່ໍໃຫປ້ະພຶດ ຄນືຄເືກົ່ າອກີ.  

  

ຖາ້ຫາກ ລກູຂອງທາ່ນຖກືຈດັໃຫໄ້ປຮຽນສະຖານທ່ີສກຶສາ ສາໍລອງ, ຈະຕອ້ງມກີານຈດັການປະຊຸມຂອງ IEP/IIIP ອນັໃດນຶ່ ງພາຍໃນ 

10 ວນັຕາມວນັໂຮງຮຽນຂອງການຕດັສນິ ຍາ້ຍໂຮງຮຽນ. ໃນກອງປະຊຸມນີ,້ ທາງຄະນະຕອ້ງປຶກສາກຽ່ວກບັພຶດຕກິມັທ່ີກຽ່ວພນັ

ກບັຄວາມພິການຂອງລກູທາ່ນ. ທາງຄະນະຕອ້ງ ທວນຄນືຂໍມ້ນູການປະເມນີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນເລືອ້ງການປະພຶດ, 

ແລະກາໍນດົສິ່ ງທ່ີເໝາະສມົສາໍຫຼບັການສກຶສາ IEP/IIIP ແລະແບບແຜນການປະພຶດຕນົສາໍລບັລກູຂອງທາ່ນ. ຈາກນ ັນ້ 

ທາງຄະນະຈະພິຈາລະນາວາ່ ຖາ້ຫາກ ຄວາມປະພຶດຂອງລກູ ທາ່ນມສີາເຫດມາຈາກ, ຫືຼ ມຄີວາມສາໍພນັໂດຍກງົຕ່ໍການຂາດ 

ສະມຖັພາບຂອງເຂົາ, ຫືຼ ຖາ້ຫາກຄວາມປະພຶດຂອງລກູທາ່ນ 

ແມນ່ຜນົໂດຍກງົຈາກຄວາມລ ົມ້ເຫຼວຂອງໂຮງຮຽນທ່ີຈະດາໍເນນີການໂຄງການ IEP.   

 

ຄາ່ທະນາຍຄວາມສາໍຫຼບັການພິຈາລະນາຄະດ ີ 

 

ທາ່ນອາດຈະໄດເ້ງນິຊດົເຊຍີຄາ່ທະນາຍຄວາມຄນື ຖາ້ຫາກ ວາ່ທາ່ນຊະນະຄະດ.ີ ຜູພິ້ພາກສາອາດຈະຕດັສນິໃຫເ້ງນິ 

ຊດົເຊຍີຄາ່ທະນາຍຄວາມ ໂດຍອງີຕາມອດັຕາຄາ່ຊດົເຊຍີ ຈາກການຊະນະຄະດ ີໃນເຂດຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ. 

ທາງສານສາມາດລດົເງນິຊດົເຊຍີຄາ່ທະນາຍຄວາມໄດ ້ຖາ້ຫາກ ພບົວາ່ ທາ່ນໄດໜ້ວ່ງໜຽ່ວການຕກົລງົ ຫືຼ ການຕດັສນິຄະດ ີ

ຢາ່ງບ່ໍມເີຫດຜນົສມົຄວນ. ຖາ້ຫາກເຂດການສກຶສາຊະນະ ຄະດ ີແລະສານເຫັນດນີາໍວາ່ ຄາໍຮອ້ງຂໍເອົາການພິຈາລະນາຄະດ ີນ ັນ້ 

ມຈີດຸປະສງົທ່ີບ່ໍເໝາະສມົ, ທາ່ນອາດຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫ ້ຈາ່ຍຄາ່ທະນາຍຄວາມຂອງເຂດສກຶສາ.  
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ການໃຫອ້ອກ ແລະ ການໄລນ່ກັຮຽນທ່ີຂາດສະມຖັພາບອອກ 

 

ກອ່ນທ່ີລກູທ່ີຂາດສະມຖັພາບຂອງທາ່ນຈະຖກືໄລອ່ອກ ຫືຼ ໃຫອ້ອກຈາກໂຮງຮຽນ, ຕອ້ງມກີານພິຈາລະນາຕດັສນິ. ຖາ້ຫາກ 

ຄວາມປະພຶດບ່ໍດ ີຂອງລກູທາ່ນກຽ່ວພນັກບັການຂາດສະມຖັພາບຂອງເຂົາ, ລກູຂອງທາ່ນຈະບ່ໍຖກືໄລອ່ອກ. 

ເມ ື່ອເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບ ຖກືໃຫອ້ອກ ຫືຼ ຖກືໄລອ່ອກ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການໃຫນ້ກັຮຽນອອກດວ້ຍຄວາມເປັນທມັ  

(Pupil Fair Dismissal Act), ຣຖັບນັຍດັມນິນໂີຊຕາ ຫມວດທີ 121A.41-56, ສາໍລບັການປະພຶດບ່ໍດຊີຶ່ ງບ່ໍແມນ່ 

ການສະແດງທ່ີເປັນຜນົມາຈາກຄວາມພິການຂອງເດັກ, ເຂດການສກຶສາຄວນສບືຕ່ໍຈດັຫາການສກຶສາພິເສດ ແລະ 

ການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫ ້ຫຼງັຈາກຊວ່ງໄລຍະຖກືພກັຮຽນ, ຖາ້ວາ່ ຖກືກາໍນດົໂທດ.  

 

ການຍກົເລກີການລງົວໄິນ 

 

ຖາ້ຫາກ ເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບຖກືຍາ້ຍອອກຈາກບອ່ນຮຽນ ໃນປດັຈບຸນັຂອງເຂົາ, ນີແ້ມນ່ຖວືາ່ເປັນການປຽ່ນບອ່ນຮຽນ ຖາ້ຫາກ: 

1. ການຍາ້ຍອອກເປັນເວລາດນົກວາ່ 10 ວນັໂຮງຮຽນ ຕດິຕ່ໍກນັ; ຫືຼ 

2. ລກູຂອງທາ່ນໄດຖ້ກືຍາ້ຍອອກຫຼາຍຄ ັງ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ຊຶ່ ງກໃໍຫເ້ກດີເປັນຮປູແບບໜ່ຶງ ເນື່ອງຈາກ:  

a. ການຍາ້ຍອອກຫຼາຍຄ ັງ້ກນິເວລາລວມ ດນົກວາ່ 10 ວນັໂຮງຮຽນຕ່ໍປີ; 

b. ຄວາມປະພຶດຂອງລກູທາ່ນ ຄາ້ຍຄກືບັ ຄວາມປະພຶດໃນເຫດການກອ່ນໜາ້ຊຶ່ ງສ ົ່ງ ຜນົໃຫເ້ກດີການຍາ້ຍອອກຫຼາຍຄ ັງ້; 

ແລະ 

c. ມປີດັໄຈເພ່ີມເຕມີ ເຊ່ັນ ລະຍະເວລາຂອງ ການຍາ້ຍອອກແຕລ່ະຄ ັງ້, ຈາໍນວນເວລາ ລວມທ່ີລກູຂອງທາ່ນຖກືຍາ້ຍ, ແລະ 

ລະຍະຫາ່ງຂອງການຍາ້ຍອອກຈາກ ອນັໜ່ຶງໄປອກີອນັໜ່ຶງ.  

 

ການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຮບູແບບຂອງການຍາ້ຍອອກ ກໍ່ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງບອ່ນຮຽນຊຶ່ ງເຮັດໂດຍເຂດການສກຶສາ. ຖາ້ຫາກ 

ການພິຈາລະນາ ຕດັສນິນີຖ້ກືຄດັຄາ້ນ ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານທບົທວນຜາ່ນ ຂະບວນການຍດຸຕທິມັແລະການດາໍເນນີການຂອງສານ.  

 

ເດັກນອ້ຍທ່ີຖກືຕດັສນິວາ່ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂສາໍລບັ ການສກຶສາພິເສດແລະການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  

 

ຖາ້ຫາກ ລກູຂອງທາ່ນບ່ໍຖກືຕດັສນິວາ່ມເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັ ການສກຶສາພິເສດແລະການບໍລິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ລະເມດີກດົລະບຽບ 

ຂອງນກັຮຽນ, ແລະໂຮງຮຽນໄດຮູ້ ້ກອ່ນທ່ີຈະມກີານລະເມດີກດົລະບຽບວາ່ລກູຂອງທາ່ນ ເປັນເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບ ສະນ ັນ້ 

ລກູຂອງທາ່ນ ກສໍາມາດນາໍໃຊກ້ານປກົປ້ອງທ່ີບນັຍາຍໄວໃ້ນແຈງ້ການ ສະບບັນີໄ້ດ.້  

 

ເຂດການສກຶສາຕອ້ງມຄີວາມຮູວ້າ່ ລກູຂອງທາ່ນແມນ່ເດັກຂາດສະມຖັພາບ ຖາ້ຫາກ, ກອ່ນການປະພຶດຊຶ່ ງເຮັດໃຫເ້ກດີການ 

ລງົວໄິນໄດເ້ກດີຂຶນ້: 

1. ທາ່ນໄດສ້ະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເຖງິຫວົໜາ້ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຝາ່ຍບກຸຄນົທ່ີເຂດການສກຶສາ ຫືຼ 

ເຖງິນາຍຄຂູອງລກູທາ່ນວາ່ ລກູຂອງທາ່ນຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການສກຶສາພິເສດ ແລະການບໍລິການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; 
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2. ທາ່ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະເມນີຜນົກຽ່ວກບັການ ມເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັການສກຶສາພິເສດ ແລະການບໍລິການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ພາຍໃຕພ້າກ B ຂອງ IDEA; ຫືຼ 

3. ນາຍຄຂູອງລກູທາ່ນ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງເຂດການ ສກຶສາໄດສ້ະແດງຄວາມເປັນຫວ່ງສະເພາະກຽ່ວກບັຮບູແບບຂອງ 

ການປະພຶດຂອງລກູທາ່ນຕ່ໍຜູອ້າໍນວຍການ ການສກຶສາພິເສດຂອງເຂດການສກຶສາໂດຍກງົ ຫືຼ ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຄວບຄມຸ 

ດແູລຂອງເຂດການສກຶສາ.  

 

ຂໍຍ້ກົເວັນ້ຕ່ໍຄວາມຮູຂ້ອງເຂດການສກຶສາ 

ເຂດການສກຶສາຈະບ່ໍຕອ້ງມຄີວາມຮູດ້ ັງ່ກາ່ວ ຖາ້ຫາກ:  

1. ທາ່ນໄດປ້ະຕເິສດກອ່ນໜາ້ທ່ີຈະໃຫຄ້າໍຍນິຍອມ ສາໍລບັການປະເມນີຜນົລກູຂອງທາ່ນ ຫືຼ ທາ່ນໄດປ້ະຕເິສດກອ່ນໜາ້ 

ສາໍລບັການບໍລກິານການ ສກຶສາພິເສດ; ຫືຼ  

2. ລກູຂອງທາ່ນເຄຍີໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົ ແລະ ຖກືຕດັສນິວາ່ບ່ໍແມນ່ເດັກຂາດສະມຖັພາບ ພາຍໃຕພ້າກ B ຂອງ IDEA.  

 

ເງ ື່ອນໄຂຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງນາໍໃຊຖ້າ້ຫາກບ່ໍມພ້ືີນຖານຄວາມຮູ.້  

ຖາ້ຫາກ ເຂດການສກຶສາບ່ໍມຄີວາມຮູວ້າ່ ລກູຂອງທາ່ນແມນ່ເດັກຂາດສະມຖັພາບກອ່ນທ່ີຈະດາໍເນນີມາດຕະການລງົໂທດ 

ຕ່ໍລກູຂອງທາ່ນ, ລກູຂອງທາ່ນອາດຖກືຜນົກະທບົດາ້ນການລງົວໄິນທ່ີຄາ້ຍຄກືນັຊຶ່ ງນາໍໃຊກ້ບັເດັກທ ົ່ວໄປທ່ີບ່ໍໄດຂ້າດສະມຖັພາບ 

ຊຶ່ ງມຄີວາມປະພຶດຄາ້ຍຄກືນັ.  

 

ຖາ້ຫາກ ຄາໍຮອ້ງເຮັດຂຶນ້ເພ່ືອການປະເມນີຜນົລກູຂອງທາ່ນ ໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງເວລາຊຶ່ ງລກູຂອງທາ່ນຖກືລງົວໄິນ, ການປະເມນີຜນົ 

ກຕໍອ້ງເຮັດໃນລກັສະນະຮບີດວ່ນ. ຈນົກວາ່ການປະເມນີຜນົຈະສມົບນູ, ລກູຂອງທາ່ນຍງັຄງົຢູໃ່ນບອ່ນຮຽນ ທ່ີກາໍນດົໂດຍເຂດ 

ການສກຶສາ, ຊຶ່ ງລວມເຖງິການພກັຮຽນ ຫືຼ ການໄລອ່ອກໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາ. ໃນມນິນໂີຊຕາ, ການບໍລກິານ 

ການສກຶສາພິເສດແມນ່ຈດັໃຫໃ້ນວນັທີ 6 ຂອງການພກັຮຽນ ແລະມກີານຈດັຫາການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາອື່ ນໆໃຫ.້  

 

ການສ ົ່ງຕ່ໍ ແລະການກະທາໍໂດຍການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະຜູມ້ອີາໍນາດທາງສານ 

 

ເຂດການສກຶສາສາມາດລາຍງານອາດຊະຍາກມັທ່ີກະທາໍໂດຍ ເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບຕ່ໍຜູມ້ອີາໍນາດເໝາະສມົໄດ ້ແລະ ຜູໃ້ຊກ້ດົໝາຍ 

ຂອງຣຖັ ແລະ ຜູມ້ອີາໍນາດທາງສານສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົາ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັອາຊະຍາກມັ 

ທ່ີກະທາໍໂດຍເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບ.  

 

ການສ ົ່ງຜາ່ນບນັທຶກຕາ່ງໆ 

ຖາ້ຫາກເຂດການສກຶສາລາຍງານອາຊະຍາກມັທ່ີກະທາໍໂດຍ ເດັກທ່ີຂາດສະມຖັພາບ, ເຂດການສກຶສາຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ 

ໄດສ້ ົ່ງສາໍເນົາຂອງການສກຶສາພິເສດຂອງເດັກ ແລະ ບນັທຶກ ການລງົວໄິນໃຫແ້ກຜູ່ມ້ອີາໍນາດທ່ີເໝາະສມົ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ໄດ ້

ຮບັລາຍງານອາຊະຍາກມັເພ່ືອການພິຈາລະນາ. ຢາ່ງໃດ ກຕໍາມ, ເຂດການສກຶສາອາດສ ົ່ງສະເພາະສາໍເນົາຂອງການສກຶສາພິເສດ 

ຂອງລກູທາ່ນ ແລະ ບນັທຶກດາ້ນການ ລງົວໄິນໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໂດຍ FERPA. 
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ການກາໍນດົບອ່ນຮຽນໃສໂ່ຮງຮຽນເອກະຊນົ 

 

IDEA ບ່ໍໄດກ້າໍນດົວາ່ເຂດການສກຶສາຕອ້ງຈາ່ຍຄາ່ການ ສກຶສາຂອງລກູທາ່ນ, ລວມເຖງິ ການສກຶສາພິເສດ ແລະ ການບໍລກິານ 

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ທ່ີໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ຖາ້ຫາກ ເຂດການສກຶສາຈດັຫາ FAPE ໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນ ແລະ ທາ່ນເລືອກທ່ີຈະໃຫລ້ກູຂອງ 

ທາ່ນຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ. ຢາ່ງໃດກຕໍາມ, 

ທາ່ນອາດຈະໄດເ້ງນິຊດົເຊຍີຄາ່ເຂ້ົາຮຽນຄນືສາໍຫຼບັການກາໍນດົບອ່ນຮຽນໃສໂ່ຮງຮຽນເອກະຊນົ ຖາ້ຫາກວາ່ ທາ່ນແຈງ້ໃຫທ້າງ 

ເຂດການສກຶສາຊາບເຖງິຄວາມຕ ັງ້ໃຈ ຂອງທາ່ນທ່ີຈະຈດົຊື່ ລກູ ຂອງທາ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົໂດຍຣຖັເປັນຜູຈ້າ່ຍ 

ໃນລກັສະນະທ່ີເໝາະສມົຕ່ໍເວລາ ແລະ ຖາ້ຫາກ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດພີບົວາ່ ເຂດການສກຶສາບ່ໍໄດໃ້ຫ ້FAPE 

ແກລ່ກູຂອງທາ່ນໃນທນັທີກອ່ນທ່ີລກູຂອງທາ່ນຈະ ຖກືຈດົຊື່ ເຂ້ົາໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ ຖາ້ຫາກການ 

ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົມຄີວາມເໝາະສມົ. ທາ່ນຕອ້ງ ແຈງ້ໃຫເ້ຂດການສກຶສາ ຮູເ້ຖງິເຈດຕະນາຂອງທາ່ນ ທ່ີຈະໃຫ ້

ລກູເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົໂດຍຣຖັເປັນຜູຈ້າ່ຍ ໃນລະຫວາ່ງການປະຊຸມ IEP/IIIP ຄ ັງ້ຫຼາ້ສດຸ ກອ່ນທ່ີຈະ 

ມກີານຍາ້ຍລກູຂອງທາ່ນ ອອກຈາກໂຮງຮຽນສາທາລະນະ ຫືຼ ໂດຍການແຈງ້ເປັນລາຍລກັອກັສອນຕ່ໍເຂດການສກຶສາ ຢາ່ງໜອ້ຍ 10 

ວນັ ຕາມວນັເຮັດວຽກ ກອ່ນທ່ີຈະມກີານຍາ້ຍ ລກູຂອງທາ່ນ ອອກຈາກໂຮງຮຽນຣຖັ.  

 

ໃບແຈງ້ການຂອງທາ່ນຕອ້ງບອກວາ່ ເປັນຫຍງັທາ່ນຈຶ່ງບ່ໍ ເຫັນດນີາໍເຂດການສກຶສາກຽ່ວກບັ IEP/IIIP ຫືຼ ການຈດັ 

ບອ່ນຮຽນທ່ີໄດສ້ະເໜີມາ. ຖາ້ຫາກ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີຫືຼ ສານຄ ົນ້ພບົວາ່ ເຂດການສກຶສາບ່ໍສາມາດສະໜອງ ຫືຼ 

ບ່ໍສາມາດຈດັຕຽມການສກຶສາທ່ີເໝາະສມົ ໃຫແ້ກລ່ກູຂອງທາ່ນ ໄດ ້ແລະວາ່ ການຈດັບອ່ນຮຽນໃສໂ່ຮງຮຽນເອກະຊນົນ ັນ້ແມນ່ 

ເໝາະສມົ, ທາ່ນອາດຈະສາມາດທວງຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຄນືໄດ ້ສາໍຫຼບັຄາ່ເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ. ການບ່ໍສາມາດບອກ 

ໃຫທ້າງໂຮງຮຽນຮູເ້ຖງິ ຄວາມຕ ັງ້ໃຈຂອງທາ່ນທ່ີຈະຈດົຊື່ ລກູຂອງທາ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ໂດຍໃຊທຶ້ນຣຖັ, 

ການບ່ໍສາມາດຈດັການໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນໄດຮ້ບັການປະເມນີການສກຶສາກອ່ນທ່ີຈະໃຫລ້ກູຂອງທາ່ນເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນ 

ເອກະຊນົຫຼງັຈາກເຂດການສກຶສາໄດສ້ ົ່ງແຈງ້ການໃຫທ້າ່ນຊຶ່ ງ ບອກເຖງິຄວາມຕ ັງ້ໃຈທ່ີຈະປະເມນີຜນົລກູຂອງທາ່ນ, ຫືຼ 

ການໜວ່ງໜຽ່ວເວລາໃນສວ່ນຂອງທາ່ນສາມາດມຜີນົກະທບົ ຕ່ໍການຫຸຼດຜອ່ນ ຫືຼ ການປະຕເິສດການຊດົເຊຍີຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ 

ສາໍຫຼບັການເຂ້ົາຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊນົໄດ.້  

 

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພິຈາລະນາຄະດ ີບ່ໍສາມາດລດົເງນິຄາ່ຊດົເຊຍີ ຫືຼ ປະຕເິສດຄາ່ຊດົເຊຍີໄດ ້ຖາ້ຫາກ: ເຂດການສກຶສາກດີກນັ 

ບ່ໍໃຫທ້າ່ນກະກຽມໃບແຈງ້ການນີ;້ ທາ່ນບ່ໍໄດຮ້ບັແຈງ້ການ ທ່ີບອກເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທາ່ນ ຕາມທ່ີໄດເ້ວ້ົາເຖງິ 

ຂາ້ງເທີງໃນພາກສວ່ນນີ;້ ຫືຼ ຖາ້ຫາກ ການປະຕບິດັຕາມ 

ຂໍກ້າໍນດົຂາ້ງເທີງນີຈ້ະສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍທາງຮາ່ງກາຍຕ່ໍລກູຂອງທາ່ນ ແລະ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ່ໍສາມາດຈດັຫາ 

ແຈງ້ການທ່ີຮຽກຮອ້ງໄດ ້ເນື່ອງຈາກທາ່ນບ່ໍສາມາດຂຽນ ເປັນພາສາອງັກດິໄດ,້ ຫືຼ ຖາ້ຫາກ ການປະຕບິດັ ຕາມຂໍກ້າໍນດົ 

ຂາ້ງເທີງອາດຈະສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍທາງອາລມົຕ່ໍລກູ ຂອງທາ່ນ.  




