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Cha mẹ có các quyền, được gọ là quyền ảo vệ theo thủ tục, được áp dụng đố vớ mọ khía cạnh của quy trình g áo dục đặc
ệt. Luật pháp và các quy định của t u ang và l ên ang quy định những gì cần có đ đảm ảo trẻ em được xác định có
khuyết tật và trong một Chương trình G áo dục Cá ệt hóa ( EP) nhận được một chương trình g áo dục công thích hợp (FAPE).
Tà l ệu này đóng va trò làm ản thông áo về các ện pháp ảo vệ theo thủ tục của quý vị và sẽ g úp quý vị h u được các
quyền lợ dành cho mình và con mình thông qua luật pháp l ên ang, Đạo luật G áo dục dành cho Ngườ Khuyết tật
(Individuals with Disabilities Education Act - DEA) và Các Quy định Hành chính về G áo dục Đặc ệt của t u ang o a
(Iowa Administrat ve Rules of Spec al Educat on). Một số lĩnh vực được xem xét trong tà l ệu này là Thông áo, Sự Đồng ý có
Cân nhắc, Sổ sách, Đánh g á, Hòa g ả , Thủ tục Tố tụng Bình thường, Phí Luật sư, Tuổ Trưởng thành và Kỷ luật.

Tôi có thể tìm thêm sự hỗ trợ ở đâu?
Nếu quý vị muốn được g ả thích thêm ằng lờ về các quyền lợ của mình, hãy l ên hệ ất kỳ nơ nào sau đây đ được hỗ
trợ thêm:
Q ả
 Cơ q




lý h ặ trưở

họ kh tạ đị phươ q ý vị
Kh vự (AEA) ủ q ý vị và ê ầ đượ ó h ệ vớ :
G ám đốc Chương trình G áo dục Đặc ệt
Chương trình Kết nố Cha mẹ-Nhà G áo dục của AEA
Đ ều phố v ên Hỗ trợ G ả quyết của AEA, hay còn gọ là Ngườ hướng dẫn G ả quyết

AEA 1
AEA 267
AEA 8
AEA 9
AEA 10

Elkader
Cedar Falls
Pocahontas
Bettendorf
Cedar Rapids

800-632-5918
800-542-8375
800-669-2325
800-947-2329
800-332-8488

 Nh

w
Cục Hỗ trợ Học s nh và G a đình
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
515-281-3176
515-242-6019 FAX
deb.samson@iowa.gov

 r
Iowa

tâm H ấ l

ệ và hô

t

à h h Ch mẹ ủ

tâm S h h ạt Độ lập:
Central Iowa CIL
4132 E. 10th Street
Des Moines, IA 50309
Đ ện thoạ : 515-563-9337
FAX: 515-563-9337

Johnston
Council Bluffs
Ottumwa
Thành phố S oux

C

q

ề

800-362-2720
800-432-5804
800-622-0027
800-352-9040

ủ N ườ Kh

ết tật Iowa

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

5665 Greendale Road, Suite D
Johnston, IA 50131
1-800-450-8667
515-243-1713
FAX 515-243-1902
info@askresource.org
http://www.askresource.org
 r

AEA 11
GHAEA
GPAEA
NWAEA

Evert Conner Rights and Resources
CIL
26 E Market Street
Iowa City, IA 52240
Đ ện thoạ : 319-933-3870

Illinois Iowa CIL
736 Federal Street
Davenport, IA 52801
Đ ện thoạ : 319-934-1460
TDD: 319-932-1460

Cả quý vị lẫn học khu đều phả ch a sẻ trách nh ệm g áo dục con quý vị. Nếu quý vị hoặc v ên chức nhà trường có quan
ngạ về v ệc g áo dục của con quý vị, hãy tận dụng mọ cơ hộ đ tổ chức các uổ trao đổ sớm và cở mở về những quan
ngạ của quý vị. Nếu con của quý vị nhận được các dịch vụ g áo dục đặc ệt, hãy tích cực tham g a vào sự phát tr n EP
của con quý vị.
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Khi nào tôi nhận được cẩm nang các biện pháp bảo vệ theo thủ tục?
Quý vị sẽ nhận được một ản sao của cẩm nang các ện pháp ảo vệ theo thủ tục dành cho con của quý vị là trẻ ị khuyết
tật mỗ năm một lần. Ngoà ra, quý vị cũng được cung cấp một ản sao:
1. Sau lần chuy n đến đầu tiên hoặc kh quý vị yêu cầu đánh g á cho con của quý vị;
2. Kh quý vị nộp đơn kh ếu nạ đầu t ên theo thủ tục tố tụng ình thường hoặc đơn kh ếu nạ đầu t ên theo thủ tục
t u ang trong năm học đó;
3. Bất kỳ kh nào có một quyết định được đưa ra đ thực h ện ện pháp kỷ luật tạo nên sự thay đổ trong ố trí; và
4. Kh quý vị yêu cầu cẩm nang các ện pháp ảo vệ theo thủ tục.

Có những nguồn thông tin khác dành cho tôi để tìm hiểu thêm về IDEA 2004, Các Quy định Hành chính về
Giáo dục Đặc biệt của Tiểu bang Iowa và các quy định và quy tắc khác tôi cần phải biết khác hay không?
Các danh sách sau đây là địa chỉ nternet có thông t n về các





C

ện pháp ảo vệ dành cho cha mẹ, quý vị có th truy cập.

Các Quy định Hành chính về G áo dục Đặc ệt của T u ang o a
http://www.legis.state.ia.us/aspx/ACODocs/DOCS/7-27-2011.281.41.pdf
Đạo luật Cả th ện G áo dục dành cho Ngườ Khuyết tật ( DEA) năm 2004
http://idea.ed.gov
Đ t ện tham khảo, quý vị có th tìm thấy các quy định về nộ dung của Cẩm nang Các B ện pháp Bảo vệ theo
Thủ tục dành cho Cha mẹ trong 20 USC § 1415(d) của Đạo luật G áo dục Ngườ Khuyết tật ( DEA) năm 2004.
Đạo luật về Quyền lợ G áo dục và Quyền R êng tư dành cho G a đình (Fam ly Educat onal R ghts and Pr vacy Act FERPA):
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
ồ thô

t

và th m khả kh :




Working Things Out When Things Go Wrong (Giải quyết Sự cố) – một tà l ệu của Nha G áo dục o a
Trung tâm Thông t n Quốc g a dành cho Trẻ em Khuyết tật (Nat onal D ssem nat on Center for Ch ldren th
Disabilities), NICHY, http://www.nichcy.org, là một trang e có nh ều ấn phẩm l ên quan đến DEA 2004, các ện
pháp ảo vệ theo thủ tục và thông t n về ngườ khuyết tật khác.
 Trung tâm PACER, http://www.pacer.org/legislation/idea/index.asp có ản tóm lược DEA 2004 tạ thờ đ m n tà
l ệu này, cũng như những thông t n khác dành cho các g a đình có con khuyết tật.
 Trang e của Nha G áo dục o a đ G ả quyết Tranh chấp tạ :
http://www.iowa.gov/educate/content/category/22/537/587/
Hãy trao đổi với giáo viên đứng lớp của con quý vị, trưởng tòa nhà hoặc tư vấn viên AEA (người của AEA thường trao đổi
với quý vị nhất về con của quý vị) để biết thêm thông tin.

Nha Giáo dục Iowa phải thông báo gì cho tôi về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục?
Nha G áo dục o a phả thông áo đầy đủ cho quý vị về các ện pháp ảo vệ theo thủ tục theo DEA. Thông áo gồm có:
1. Các thông áo về B ện pháp Bảo vệ dành cho Cha mẹ được cung cấp ằng t ếng Anh, t ếng Tây Ban Nha, t ếng
Bosn a, t ếng Croat a, t ếng V ệt, t ếng Ả Rập, và t ếng Lào.
2. Một ản mô tả về:
a. Những trẻ em nào có thông t n nhận dạng cá nhân được lưu g ữ;
b. Loạ thông t n được tìm k ếm;
c. Các ện pháp mà T u ang định sử dụng trong v ệc thu thập thông t n (k cả các nguồn t n từ a cung cấp
thông tin); và
d. V ệc sử dụng thông t n.
3. Một ản tóm lược các chính sách và thủ tục mà các cơ quan tham g a phả tuân thủ l ên quan đến v ệc lưu trữ, t ết
lộ cho các ên thứ a, v ệc lưu lạ , và hủy thông t n nhận dạng cá nhân.
4. Một ản mô tả tất cả các quyền lợ của cha mẹ và trẻ em l ên quan đến thông t n này, k cả các quyền lợ theo
FERPA (34 C.F.R. phần 99).
Trước kh có ất kỳ thông t n nhận dạng chính, địa đ m, hoặc hoạt động đánh g á nào, chẳng hạn như tìm trẻ, phả có
thông áo phát hành hoặc thông cáo trên áo hoặc phương t ện truyền thông khác, hoặc cả ha , vớ thờ lượng luân chuy n
đủ đ thông áo cho cha mẹ trong toàn T u ang về hoạt động xác định vị trí, nhận dạng và đánh g á trẻ em có nhu cầu về
g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan.
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Tôi có thể tiếp cận hồ sơ học tập của con mình không?
1.

2.

Các cơ quan công quyền phả cho phép quý vị k m tra và xem xét ất kỳ hồ sơ học tập nào được thu thập hoặc
lưu trữ hoặc sử dụng ở cơ quan g áo dục thông qua các đ ều khoản trong cả DEA lẫn Đạo luật Quyền lợ G áo
dục và Quyền R êng tư dành cho G a đình (FERPA).
Cơ quan đó phả tuân thủ yêu cầu xem xét hoặc k m tra hồ sơ mà không có sự trì hoãn không cần th ết – không
quá 45 ngày lịch và trước kh có ất kỳ uổ họp nào l ên quan đến EP hoặc ất kỳ uổ xét xử hoặc uổ họp g ả
quyết nào.

Tôi có thể kiểm tra hồ sơ học tập nào?
Vớ tư cách là cha mẹ của trẻ khuyết tật, quý vị phả được cho cơ hộ k m tra và xem xét tất cả các hồ sơ học tập của con
mình l ên quan đến:
1. Nhận dạng;
2. Đánh g á;
3. Bố trí học tập của con quý vị; và
4. V ệc cung cấp chương trình g áo dục công thích hợp m ễn phí (FAPE) cho con quý vị.

Bằng cách nào tôi có thể biết hồ sơ nào của con mình được giữ lại?
Mỗ cơ quan phả cung cấp cho cha mẹ, kh có yêu cầu, một danh sách các loạ và địa đ m hồ sơ học tập được một cơ
quan thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng.

Hồ sơ có bị tính phí không?
Mỗ cơ quan có th tính phí đố vớ các ản sao hồ sơ nếu lệ phí đó không kh ến quý vị mất quyền xem xét và k m tra hồ
sơ. Cơ quan đó có th không tính phí tìm k ếm hoặc truy xuất thông t n.

"Quyền kiểm tra" gồm có những gì?
1.
2.
3.

Quyền nhận được hồ đáp từ cơ quan tham g a đố vớ các yêu cầu hợp lý trong v ệc g ả thích và cắt nghĩa hồ sơ;
Quyền được yêu cầu cơ quan đó cung cấp các ản sao hồ sơ có thông t n nếu v ệc không cung cấp các ản sao có
th kh ến quý vị mất quyền k m tra và xem xét hồ sơ;
Quyền có ngườ đạ d ện k m tra và xem xét hồ sơ.

Cơ quan đó có th thừa nhận cha mẹ có quyền k m tra và xem xét hồ sơ học tập trừ ph cơ quan đó được thông áo rằng
cha mẹ không có quyền theo luật pháp h ện hành của t u ang quy định những vấn đề như tư cách ngườ ảo trợ, tình
trạng ly thân và ly dị.

"Thông tin nhận dạng cá nhân" có nghĩa là gì?
Thông thường, thông t n nhận dạng cá nhân có nghĩa là thông t n cụ th chẳng hạn như tên của con quý vị, tên của quý vị
vớ tư cách là cha mẹ, địa chỉ nhà, số an s nh xã hộ hoặc danh sách các đặc đ m cá nhân mô tả một đứa trẻ theo đó ngườ
khác có th nhận ra con của quý vị vớ độ chắc chắn hợp lý.

Hồ sơ của con tôi được bảo vệ như thế nào đối với việc ai có quyền tiếp cận hồ sơ đó?
Ngoạ trừ v ệc t ếp cận của cha mẹ, các nhân v ên có thẩm quyền, và cơ quan lưu g ữ hồ sơ, học khu hoặc AEA phả g ữ hồ
sơ về các ên có quyền t ếp cận hồ sơ học tập gồm có:
1.
2.
3.

Tên của ên đó;
Quyền t ếp cận dữ l ệu được cấp; và
Mục đích cho phép ên nào được sử dụng hồ sơ.

Nếu hồ sơ gồm có thông t n về không chỉ của con quý vị, quý vị chỉ có quyền k m tra và xem xét thông t n l ên quan đến
con mình hoặc được thông áo về thông t n cụ th đó.

Nếu tôi cho rằng thông tin trong hồ sơ đó không chính xác thì sao?
Nếu quý vị cho rằng thông t n được thu thập, lưu g ữ hoặc sử dụng là không chính xác hoặc gây h u lầm hoặc v phạm
quyền r êng tư hoặc các quyền lợ khác của con quý vị, thì quý vị có th yêu cầu cơ quan lưu g ữ thông t n đó phả đ ều
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chỉnh hồ sơ. Học khu hoặc AEA sẽ quyết định xem có cần đ ều chỉnh thông t n hay không theo yêu cầu trong một khoảng
thờ g an hợp lý. Nếu học khu hoặc AEA quyết định từ chố đ ều chỉnh thông t n, họ sẽ thông áo cho quý vị về sự từ chố
đó và thông áo cho quý vị ết quyền được xét xử. (Các quy định về xét xử là trong FERPA chứ không phả các quy định
trong IDEA.)
Theo kết quả của buổi xét xử:
1. Nếu xác định được thông t n đó là sa lạc, không chính xác hoặc v phạm quyền r êng tư hoặc các quyền lợ khác
của con quý vị, theo đó cơ quan phả đ ều chỉnh thông t n và thông áo cho quý vị ằng văn ản.
2. Nếu xác định được thông t n đó không phả là sa lạc, không chính xác hoặc v phạm quyền r êng tư hoặc các
quyền lợ khác của con quý vị, cơ quan đó sẽ thông áo cho quý vị về quyết định. Học khu hoặc AEA cũng sẽ
thông áo cho quý vị về quyền của quý vị gh vào hồ sơ họ lưu g ữ về con quý vị lờ nhận xét về thông t n đó hoặc
đưa ra các lý do quý vị không đồng ý vớ quyết định của cơ quan đó.
3. Bất kỳ g ả thích nào được đưa vào hồ sơ của con quý vị phả được cơ quan đó lưu g ữ nằm trong hồ sơ m ễn là hồ
sơ đó hoặc phần ất đồng được cơ quan đó lưu g ữ. Nếu hồ sơ hoặc phần ất đồng được cơ quan đó t ết lộ cho ất
kỳ ên thứ a nào, lờ g ả thích của quý vị cũng phả được t ết lộ.

Học khu hoặc AEA có cần xin phép tôi trước khi tiết lộ thông tin trong hồ sơ học tập của con tôi? Có ngoại lệ
không?
Có, phả có sự đồng ý của cha mẹ, hoặc sự đồng ý của một đứa trẻ đủ t êu chuẩn là ngườ đến tuổ trưởng thành trước kh
thông t n nhận dạng cá nhân được t ết lộ cho ất kỳ a không phả các v ên chức của các cơ quan tham g a (chẳng hạn như
học khu khác trong đó quý vị sắp đăng ký học cho con mình), trừ ph thông t n có trong hồ sơ học tập và FERPA cho phép
t ết lộ mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.

Học khu và AEA có phải thực hiện những bước khác để bảo vệ thông tin mật và quyền riêng tư của con tôi
không?
Mỗ cơ quan phả ảo mật thông t n nhận dạng cá nhân trong các ước thu thập, lưu trữ, t ết lộ và hủy hồ sơ. Những quy
định khác của luật pháp gồm có:
1. Phả có một v ên chức tạ mỗ cơ quan nhận trách nh ệm đảm ảo ảo mật thông t n nhận dạng cá nhân.
2. Tất cả những a thu thập hoặc sử dụng thông t n nhận dạng cá nhân phả được huấn luyện về ảo mật và quyền
r êng tư theo Phần B của DEA và FERPA.
3. Mỗ cơ quan tham g a phả lưu g ữ, đ k m tra công kha , một danh sách h ện hành tên và vị trí của những nhân
v ên trong cơ quan là ngườ có quyền t ếp cận thông t n nhận dạng cá nhân.

Điều gì xảy ra đối với hồ sơ học tập của con tôi khi không còn cần đến nữa?
Học khu và AEA phả thông áo cho quý vị kh không còn cần đến thông t n nhận dạng cá nhân được thu thập, lưu trữ
hoặc sử dụng theo DEA 2004 đ cung cấp các dịch vụ g áo dục cho con quý vị. Nếu học khu hoặc AEA xác định rằng
không còn cần đến thông t n đó nữa đ cung cấp các dịch vụ g áo dục, thì thông t n đó phả được hủy theo yêu cầu của quý
vị. Có một số thông t n trong hồ sơ của con quý vị được lưu trữ nằm trong hồ sơ dà hạn và có th được lưu g ữ vô thờ
hạn. Thông t n đó gồm có những nộ dung như tên, địa chỉ, số đ ện thoạ , cấp lớp, hồ sơ đ m danh, các lớp đã học, cấp lớp
đã học xong và năm học đã hoàn tất.
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SỰ ĐỒN

Ý C A CHA MẸ

Đồng ý có nghĩa là gì?
Đồng ý có nghĩa là:
1. Quý vị đã được thông áo đầy đủ ằng ngôn ngữ ản xứ của mình hoặc hình thức l ên lạc khác (chẳng hạn như
ngôn ngữ ký h ệu, chữ Bra lle, hoặc thông áo ằng m ệng) về tất cả thông t n l ên quan đến ện pháp theo đó
quý vị đồng ý.
2. Quý vị h u và đồng ý ằng văn ản đố vớ ện pháp đó, và sự đồng ý mô tả ện pháp đó và l ệt kê các hồ sơ
(nếu có) sẽ được t ết lộ và t ết lộ cho ai; và
3. Quý vị h u rằng sự đồng ý là do quý vị tự nguyện và quý vị có th rút lạ sự đồng ý của mình ất kỳ lúc nào.
V ệc quý vị rút lạ sự đồng ý không làm mất h ệu lực (hoàn tác) ện pháp đã được thực h ện sau kh quý vị đã đồng ý và
trước kh quý vị rút lạ .

Có cần sự đồng ý của tôi đối với bản đánh giá ban đầu về con tôi không?
Có. Học khu của quý vị và AEA không th t ến hành đánh g á an đầu về con quý vị đ xác định xem con quý vị có đủ t êu
chuẩn theo Phần B của DEA nhằm nhận được các dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan hay không nếu không
thông áo trước ằng văn ản cho quý vị ết về ện pháp đề xuất mà không có sự đồng ý của quý vị. Học khu của quý vị
và AEA phả có những nỗ lực hợp lý đ nhận được sự đồng ý có cân nhắc của quý vị đố vớ một ản đánh g á an đầu đ
xác định xem con của quý vị có phả là trẻ ị khuyết tật hay không. Sự đồng ý của quý vị cho phép đánh g á an đầu không
có nghĩa là quý vị cũng đã cho phép học khu và AEA ắt đầu cung cấp dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan
cho con quý vị.

Nếu tôi không đồng ý với bản đánh giá ban đầu về con tôi thì sao?
Nếu con của quý vị được đăng ký tạ trường công hoặc quý vị đang tìm cách đăng ký cho con mình học tạ một trường
công và quý vị đã không đồng ý hoặc không hồ đáp yêu cầu đồng ý đố vớ ản đánh g á an đầu, thì học khu của quý vị
hoặc AEA có th , nhưng không uộc phả , tìm cách t ến hành đánh g á an đầu về con quý vị ằng cách sử dụng ện pháp
hòa g ả hoặc kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường của DEA, uổ họp g ả quyết, và các thủ tục xét xử công ằng
theo thủ tục tố tụng ình thường. Học khu của quý vị hoặc AEA sẽ không v phạm các quy định của mình trong v ệc xác
định, nhận dạng và đánh g á con của quý vị nếu họ không t ến hành đánh g á con của quý trong những trường hợp này.

Có các quy định đặc biệt cho bản đánh giá ban đầu về trẻ em là những em được Tiểu bang bảo trợ hay không?
Nếu một đứa trẻ là trẻ được T u ang ảo trợ không sống cùng cha mẹ của mình, thì học khu và AEA không cần sự đồng
ý của cha mẹ đố vớ ản đánh g á an đầu đ xác định xem đứa trẻ đó có phả là trẻ ị khuyết tật hay không nếu:
1. Mặc dù có những nỗ lực nhưng họ không th tìm được cha mẹ của đứa trẻ;
2. Quyền lợ của cha mẹ đã vô h ệu lực theo luật pháp T u ang; hoặc
3. Có một thẩm phán đã chỉ định quyền đưa ra các quyết định về g áo dục và đồng ý ản đánh g á an đầu cho một
cá nhân không phả cha mẹ.
“Trẻ được T u ang ảo trợ,” được sử dụng trong DEA, có nghĩa là một đứa trẻ, theo xác định của T u ang nơ đứa trẻ
sống là:
1. Con nuôi;
2. Được xem là trẻ được T u ang ảo trợ theo luật pháp T u ang; hoặc
3. Được sử ảo trợ của một cơ quan phúc lợ công cộng dành cho trẻ em.
“Trẻ được T u ang ảo trợ” không ao gồm con nuô có cha mẹ nuô .

Tôi có cần đồng ý cho bắt đầu chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan không?
Có. Học khu của quý vị và AEA phả nhận được sự đồng ý có cân nhắc của quý vị trước kh cung cấp dịch vụ g áo dục đặc
ệt và các dịch vụ l ên quan cho con quý vị lần đầu t ên. Họ phả có những nỗ lực hợp lý đ nhận được sự đồng ý có cân
nhắc của quý vị trước kh cung cấp dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan cho con quý vị lần đầu t ên. Nếu quý
vị không hồ đáp yêu cầu quý vị đồng ý cho con của mình nhận dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan lần đầu
t ên, hoặc nếu quý vị không đồng ý, thì học khu của quý vị và AEA không được sử dụng các ện pháp ảo vệ theo thủ tục
(có nghĩa là, hòa g ả , kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường, uổ họp g ả quyết, hoặc xét xử công ằng theo thủ tục
tố tụng ình thường) đ có được thỏa thuận hoặc quy định cho phép dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan
(theo khuyến nghị cả Nhóm EP của con quý vị) có th được cung cấp cho con quý vị mà không có sự đồng ý của quý vị.
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Nếu tôi không đồng ý cho bắt đầu chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan thì sao?
Nếu quý vị không đồng ý cho con mình nhận dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan lần đầu t ên, hoặc nếu quý
vị không hồ đáp yêu cầu quý vị đồng ý và học khu cũng như AEA không cung cấp cho con quý vị dịch vụ g áo dục đặc
ệt và các dịch vụ l ên quan theo đó họ tìm k ếm sự đồng ý của quý vị, thì học khu của quý vị và AEA:
1. Không v phạm quy định trong v ệc cung cấp dịch vụ g áo dục công thích hợp m ễn phí (FAPE) cho con quý vị vì
không cung cấp những dịch vụ đó cho con quý vị; và
2. Không uộc phả tổ chức uổ họp chương trình g áo dục cá th hóa ( EP) hoặc lập một EP cho con của quý vị
đố vớ dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan theo đó cần có sự đồng ý của quý vị.

Tôi có thể rút lại sự đồng ý cho tiếp tục chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan không?
Có. Quý vị có th rút lạ sự đồng ý cho t ếp tục chương trình g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan không dành cho
con quý vị. Quý vị có th rút lạ ằng văn ản. Trước kh kết thúc các dịch vụ, quý vị phả nhận được thông áo trước ằng
văn ản từ cơ quan công quyền. Nếu quý vị rút lạ sự đồng ý cho t ếp tục dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan
dành cho con của quý vị, thì học khu và AEA không phả đ ều chỉnh hồ sơ g áo dục đặc ệt của con quý vị vì quý vị đã rút
lạ sự đồng ý đố vớ các dịch vụ ổ sung.

Có cần sự đồng ý của tôi để đánh giá lại hay không?
Học khu của quý vị phả nhận được sự đồng ý có cân nhắc của quý vị trước kh họ đánh g á lạ con của quý vị, trừ ph học
khu của quý vị có th chứng m nh rằng:
1. Họ đã thực h ện những ước hợp lý đ nhận được sự đồng ý của quý vị cho phép đánh g á lạ con quý vị; và
2. Quý vị đã không hồ đáp.
Nếu quý vị không đồng ý cho phép đánh g á lạ con quý vị, thì học khu hoặc AEA có th , nhưng không uộc phả , t ến
hành đánh g á lạ con quý vị ằng cách sử dụng ện pháp hòa g ả , kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường, uổ họp
g ả quyết, và các thủ tục xét xử công ằng theo thủ tục tố tụng ình thường đ tìm cách vô h ệu hóa v ệc quý vị không
đồng ý cho đánh g á lạ con quý vị. Như vớ các ản đánh g á an đầu, học khu của quý vị hoặc AEA không v phạm các
quy định của họ theo Phần B của DEA nếu họ không t ến hành đánh g á lạ theo cách này.

AEA hoặc học khu phải lập tài liệu chứng minh những nỗ lực hợp lý nào để nhận được sự đồng ý của cha mẹ?
Học khu của quý vị hoặc AEA phả lưu g ữ tà l ệu về những nỗ lực hợp lý nhằm có được sự đồng ý của cha mẹ cho phép
đánh g á an đầu, đ cung cấp dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan lần đầu t ên, đ đánh g á lạ và xác định vị
trí của cha mẹ trẻ được T u ang ảo trợ trong các ản đánh g á an đầu. Tà l ệu này phả gồm có hồ sơ về các nỗ lực
trong những phạm v này, chẳng hạn như:
1. Hồ sơ ch t ết về các cuộc gọ đ ện thoạ đã gọ hoặc cố gọ và kết quả của những cuộc gọ đó;
2. Các ản sao thư từ gử đến cho cha mẹ và ất kỳ phản hồ nào nhận được; và
3. Hồ sơ ch t ết về những lần đến nhà hoặc nơ làm v ệc cha mẹ và kết quả của những lần đến thăm đó.

Có những trường hợp cụ thể khác cần đến sự đồng ý của tôi không?
DEA và các quy định thực th của nó đặt ra những khoảng thờ g an ổ sung kh cần đến sự đồng ý của quý vị. Những quy
định này l ên quan đến v ệc ch a sẻ thông t n về con quý vị. Những khoảng thờ g an này là:
1. Phả có sự đồng ý của quý vị ất kỳ kh nào học khu hoặc AEA tìm cách t ếp cận ảo h m công của quý vị hoặc
các khoản phúc lợ hoặc ảo h m tư đ g úp thanh toán đ cung cấp FAPE cho con quý vị.
2. Phả có sự đồng ý của quý vị trước kh học khu hoặc AEA t ết lộ thông t n nhận dạng cá nhân đến các ên tham
g a là những ên cung cấp hoặc thanh toán các dịch vụ chuy n t ếp.
3. Nếu con quý vị được đăng ký hoặc sẽ được đăng ký học tạ một trường tư được chứng nhận nằm trong một AEA
hoặc học khu khác, phả có sự đồng ý của quý vị trước kh t ết lộ ất kỳ thông t n nhận dạng cá nhân nào về con
quý vị g ữa học khu và/hoặc AEA ở nơ quý vị cư trú và học khu và/hoặc AEA nơ có trường tư được chứng nhận.

Tôi cần phải biết thông tin gì khác về việc đồng ý?
Không cần có sự đồng ý của quý vị trước kh học khu hoặc AEA có th :
1. Xem xét dữ l ệu h ện có nằm trong ản đánh g á hoặc đánh g á lạ của con quý vị; hoặc
2. Cho con của quý vị làm à k m tra hoặc ản đánh g á khác được cung cấp cho tất cả trẻ em trừ ph , trước kh
k m tra hoặc đánh g á, cần có sự đồng ý của tất cả các cha mẹ của tất cả các em.
Học khu của quý vị không được dùng sự không đồng ý của quý vị đố vớ dịch vụ hoặc hoạt động này đ từ chố cung cấp
cho quý vị hoặc con của quý vị một dịch vụ, khoản phúc lợ , hoặc hoạt động k a.
Nếu quý vị đã đăng ký cho con mình học tạ một trường tư do ch phí của quý vị hoặc nếu quý vị tự dạy con ở nhà, và quý
vị không đồng ý đố vớ ản đánh g á an đầu hoặc đánh g á lạ của con quý vị, hoặc quý vị không hồ đáp yêu cầu quý vị
đồng ý, thì học khu không được sử dụng thủ tục vô h ệu hóa sự đồng ý (có nghĩa là hòa g ả , kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng
bình thường, uổ họp g ả quyết, hoặc xét xử công ằng theo thủ tục tố tụng ình thường) và không uộc phả xem con
của quý vị là đủ t êu chuẩn nhận các dịch vụ ình đẳng (các dịch vụ được cung cấp cho trẻ em khuyết tật học tạ trường tư
theo sự ố trí của cha mẹ).

Cẩm nang về Quyền Bảo vệ theo Thủ tục

6

2011-2012

HAM DỰ CÁC B Ổ HỌP
Tôi phải tham dự những buổi họp nào về con tôi?
Vớ tư cách là cha mẹ của trẻ khuyết tật, quý vị phả được cho cơ hộ tham dự các uổ họp l ên quan đến:
1. Nhận dạng, đánh g á, và ố trí học của con quý vị; và
2. V ệc cung cấp chương trình g áo dục công thích hợp m ễn phí (FAPE) cho con quý vị.

Nhà trường giúp việc đó bằng cách nào?
Mỗ học khu và AEA phả thông áo đ đảm ảo cha mẹ của các em khuyết tật có cơ hộ tham dự các uổ họp. Quý vị sẽ
được thông áo sớm nhất đ có cơ hộ tham dự và thông áo sẽ cung cấp thông t n sau đây: mục đích, thờ g an, và địa
đ m uổ họp, và a sẽ tham dự (tên và chức vụ). Buổ họp sẽ được lên lịch tạ thờ đ m và địa đ m có th thỏa thuận
cùng nhau. Có những yêu cầu về thông áo ổ sung đố vớ những uổ họp nhất định về các em được chuy n từ chương
trình Early ACCESS và đố vớ những em đang cân nhắc các mục t êu sau sơ trung và các dịch vụ chuy n t ếp.

Có phải bất kỳ khi nào các nhân viên công sở bàn luận về con tôi thì đó là "họp" hay không?
Không. Trong trường hợp này, theo luật pháp thì dễ hơn đ nó rằng một uổ họp không bao gồm:
1. Những uổ trao đổ không chính thức hoặc không theo lịch l ên quan đến v ên chức của học khu và AEA.
2. Một uổ trao đổ về các vấn đề chẳng hạn như g áo pháp học, g áo án, hoặc sự đ ều phố v ệc cung cấp dịch vụ,
nếu những vấn đề đó không được g ả quyết trong EP của đứa trẻ.
3. Các hoạt động chuẩn ị mà v ên chức học khu và AEA tham g a đ phát tr n một đề xuất hoặc phản hồ đố vớ
đề xuất của cha mẹ sẽ được trao đổ tạ một uổ họp sau đó.

Tôi tham gia việc ra quyết định về con tôi bằng cách nào?
Mỗ học khu và AEA phả đảm ảo rằng quý vị phả là thành v ên của ất kỳ nhóm nào đưa ra quyết định về v ệc ố trí
v ệc học của con quý vị.

Nếu tôi không thể tham dự buổi họp thì sao?
Nếu quý vị không th tham dự một uổ họp trong đó có một quyết định được đưa ra l ên quan đến sự ố trí v ệc học của
con quý vị, thì học khu và AEA phả sử dụng các ện pháp khác đ đảm ảo sự tham dự của quý vị. Những ện pháp này
có th gồm có:
1. Các cuộc gọ đ ện thoạ cá nhân hoặc hộ nghị.
2. Hộ nghị qua V deo.

Có thể đưa ra một quyết định mà không có tôi không?
Có một nhóm có th đưa ra quyết định mà không có sự tham g a của quý vị nếu học khu không th có được sự tham gia
của quý vị trong quyết định đó. Nhà trường phả có hồ sơ về những nỗ lực của họ đ đảm ảo có sự tham g a của quý vị.

CÁC BẢN ĐÁNH

Á

ÁO DỤC ĐỘC LẬP

Bản đánh giá giáo dục độc lập (IEE) là gì?
Bản đánh g á g áo dục độc lập ( EE) là một ản đánh g á về con của quý vị được t ến hành ở một khảo thí v ên đủ t êu
chuẩn là ngườ được học khu hoặc AEA tuy n dụng. AEA đã đặt ra các t êu chí cho EE trong chính sách ủy an của họ.

Tôi có thể yêu cầu IEE hay không?
Có. Quý vị có quyền nhận được một ản EE về con của quý vị nếu quý vị không đồng ý vớ
vị được học khu và AEA t ếp nhận, tuân theo và đ m cần cân nhắc.
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Nhà trường có thể nói hoặc làm gì nếu tôi yêu cầu một bản IEE?
Cơ quan công quyền có th yêu cầu quý vị cho ết lý do quý vị phản đố ản đánh g á công kha , nhưng quý vị không ắt
uộc phả g ả thích. Sự g ả thích không được trì hoãn một cách ất hợp lý hoặc v ệc cung cấp EE ằng ch phí công hoặc
một uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường được nhà trường hoặc AEA khở xướng. Cơ quan công quyền đó có th
đồng ý vớ quý vị và cung cấp ản EE ằng ch phí công. Cơ quan công quyền đó có th yêu cầu uổ xét xử đ chứng
m nh lý do về ản đánh g á đã hoàn tất là thỏa đáng. Trong trường hợp đó, một thẩm phán luật hành chính (ALJ) sẽ đưa ra
quyết định về v ệc l ệu học khu hoặc AEA có đúng hay không. Ngay cả kh ản đánh g á được xác định là thích hợp thông
qua quy trình xét xử, thì quý vị vẫn có th nhận được EE; nhưng học khu hoặc AEA sẽ không uộc phả thanh toán cho
ản đó.

Nếu tôi muốn có một bản IEE, có thể làm gì với thông tin tôi nhận được?
Nếu ản đánh g á đáp ứng các t êu chí của AEA, thông t n đó phả được xem xét trong các quyết định đưa ra l ên quan đến
FAPE dành cho con quý vị. Trong uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, ất kỳ ên nào cũng có th sử dụng thông
t n đó làm cứ l ệu.

Ai thanh toán cho bản IEE?
Trừ ph cơ quan công quyền yêu cầu một uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường về v ệc l ệu họ có phả thanh toán
cho ản EE hay không, họ sẽ thanh toán toàn ộ ch phí cho ản EE hoặc đảm ảo rằng quý vị không phả thanh toán cho
ản EE. Nếu một ALJ yêu cầu một ản EE, phả sử dụng ch phí công.

Tôi cần phải biết những thứ gì khác về IEE?
1.
2.
3.
4.

Nếu quý vị đang tìm cách có ản EE ằng ch phí công, AEA sẽ cung cấp thông t n về nơ có th lấy EE và các
t êu chí của cơ quan đó.
AEA không được đưa ra các đ ều k ện hoặc thờ hạn, ngoà các t êu chí của họ trong v ệc lấy ản EE.
Các t êu chí của AEA phả tuân thủ quyền nhận ản EE của quý vị.
Quý vị chỉ có quyền nhận một ản EE về con quý vị ằng ch phí công mỗ lần học khu của quý vị hoặc AEA
t ến hành đánh g á con quý vị theo đó quý vị không đồng ý.

HÔN

BÁO RƯ C

Vì v ệc tham g a của quý vị trong các quyết định đố vớ chương trình g áo dục của con quý vị đóng va trò quan trọng, nên các
đ ều luật quy định các đ ều khoản đảm ảo rằng quý vị phả tham g a trong các hoạt động cụ th của quy trình. Những hoạt
động và quyết định cụ th đó ảnh hưởng đến các dịch vụ g áo dục đặc ệt của con quý vị. "Thông áo trước" là thông áo ằng
văn ản cho quý vị từ cơ quan công quyền kh cơ quan công quyền đề xuất hoặc từ chố ắt đầu hoặc đề xuất hoặc từ chố thay
đổ thông t n nhận dạng, ản đánh g á hoặc ố trí v ệc học, hoặc các đ ều khoản của FAPE dành cho con quý vị. Quý vị phả
nhận được thông áo như thế trong một khoảng thờ g an hợp lý trước kh học khu hoặc AEA thực h ện ện pháp đó, nhưng
sau kh quyết định về đề xuất hoặc từ chố được lập.

Thông báo trước của học khu hoặc AEA là gì?
Đó là thông áo ằng văn ản của một học khu hoặc AEA gồm có thông t n về những nộ dung khác nhau, tùy vào vấn đề.
Quý vị có th nhận được thông áo trước về ất kỳ thứ gì được đề xuất hoặc từ chố đố vớ con của quý vị l ên quan đến
các dịch vụ g áo dục đặc ệt. Những thông áo này có th gồm có:
1. V ệc ắt đầu một dịch vụ.
2. Một sự thay đổ trong một dịch vụ g áo dục đặc ệt.
3. Các vấn đề l ên quan đến thông t n nhận dạng các dịch vụ g áo dục đặc ệt.
4. V ệc ố trí v ệc học của con quý vị, nếu có thay đổ .
5. Các ản đánh g á là cần th ết.
6. Bất kỳ thứ gì l ên quan đến v ệc cung cấp FAPE nếu yêu cầu của Nhóm EP dẫn đến kết luận rằng đã có một sự
thay đổ quan trọng hoặc thực tế.

Thông báo đó có thông tin gì?
1.
2.
3.
4.

Một ản mô tả ện pháp đề xuất hoặc ị từ chố .
Một ản g ả thích lý do một ện pháp được đề xuất hoặc từ chố .
Một ản mô tả từng thủ tục đánh g á, thẩm định, lưu trữ hoặc áo cáo mà cơ quan đó sử dụng làm cơ sở cho ện pháp
đề xuất hoặc ị từ chố .
Một thông áo cho ết quý vị và/hoặc con của quý vị được ảo vệ theo các ện pháp ảo vệ theo thủ tục của luật pháp.
Nếu thông áo này không phả là v ệc chuy n đến lần đầu đ đánh g á thì quý vị sẽ được thông áo về cách quý vị có
th nhận được một ản sao của các ện pháp ảo vệ theo thủ tục này.
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5.
6.
7.

Các nguồn thông t n dành cho cha mẹ đ l ên hệ nhận hỗ trợ trong v ệc h u được các mục của đ ều luật được nó đến
trong cẩm nang các ện pháp ảo vệ theo thủ tục.
Một ản mô tả những ện pháp khác mà Nhóm EP đã cân nhắc và lý do những ện pháp này ị ác ỏ.
Một ản mô tả ất kỳ nhân tố nào khác l ên quan đến quyết định đề xuất hoặc từ chố ện pháp đó của cơ quan.

"Thông báo" đó có hình thức như thế nào?
Thông áo sẽ là một mẫu đơn hoặc thư ằng văn ản. Thông áo đó phả được v ết ằng ngôn ngữ được công chúng h u;
và được cung cấp ằng ngôn ngữ ản xứ của quý vị hoặc hình thức l ên lạc khác mà quý vị sử dụng, trừ ph rõ ràng không
khả th .
Nếu ngôn ngữ ản xứ của quý vị hoặc hình thức l ên lạc khác không phả là ngôn ngữ v ết, thì cơ quan công quyền của quý
vị phả đảm ảo rằng:
1. Thông áo đó được dịch m ệng cho quý vị hoặc ằng những phương thức khác ằng ngôn ngữ ản xứ của
quý vị hoặc hình thức l ên lạc khác;
2. Quý vị h u được nộ dung của thông áo; và
3. Có cứ l ệu ằng văn ản chứng m nh 1 và 2 được đáp ứng.
Nếu cơ quan công quyền cung cấp cho cha mẹ quyền chọn nhận tà l ệu qua thư đ ện tử, quý vị có th chọn cách nhận
thông áo trước ằng văn ản qua thư đ ện tử.

CÁC B

N PHÁP

Ả Q YẾ BẤ ĐỒN

Có và ện pháp nếu quý vị có ất đồng vớ học khu, AEA, hoặc một cơ quan công quyền khác. Phần này của Cẩm nang
Các B ện pháp Bảo vệ theo Thủ tục g ả thích những ện pháp này.

Sự Kh

h

ữ Xét xử Kh ế

ạ the

hủ t

ốt

Bì h thườ

và hủ t

Kh ế

ạ ủ

Các quy định đố vớ Phần B của DEA đặt ra những thủ tục r êng cho các kh ếu nạ của T u ang và đố vớ các kh ếu nạ
và xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Như g ả thích ên dướ , ất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng có th nộp đơn
kh ếu nạ theo thủ tục của T u ang nếu có ngh ngờ về sự v phạm của học khu, Cơ quan G áo dục T u ang, hoặc ất kỳ
cơ quan công quyền nào khác đố vớ ất kỳ yêu cầu Phần B nào. Chỉ có quý vị hoặc một học khu mớ có th nộp đơn
kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường về ất kỳ vấn đề nào l ên quan đến một đề xuất hay sự từ chố ắt đầu hoặc thay
đổ thông t n nhận dạng, đánh g á hoặc ố trí v ệc học của một đứa trẻ khuyết tật, hoặc v ệc cung cấp chương trình g áo dục
công thích hợp m ễn phí (FAPE) cho đứa trẻ. Mặc dù nhân v ên của Cơ quan G áo dục T u ang thường phả g ả quyết
đơn kh ếu nạ theo thủ tục của T u ang trong vòng 60 ngày lịch, trừ ph thờ hạn đó được g a hạn thỏa đáng, phả có một
thẩm phán luật hành chính nghe kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường (nếu không được g ả quyết qua uổ họp g ả
quyết hoặc qua hòa g ả ) và ra quyết định ằng văn ản trong vòng 45 ngày lịch sau kh kết thúc thờ g an g ả quyết, như
mô tả trong tà l ệu này ở đầu đề Quy trình G ả quyết, trừ ph vị thẩm phán luật hành chính đó cho phép g a hạn cụ th thờ
g an theo yêu cầu của quý vị hoặc yêu cầu của học khu. Kh ếu nạ theo thủ tục T u ang và kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng
ình thường, các thủ tục g ả quyết và xét xử được mô tả đầy đủ hơn ở ên dướ .

hủ t

Kh ế

ạ ủa Ti u bang

Nha Giáo dục Iowa có cung cấp thủ tục nộp đơn khiếu nại hay không?
Nha G áo dục o a có các thủ tục ằng văn ản đố vớ :
1.
2.

G ả quyết ất kỳ đơn kh ếu nạ nào, k cả đơn kh ếu nạ do một tổ chức hoặc cá nhân từ một ang khác nộp, ằng
cách quy định v ệc nộp đơn kh ếu nạ vớ Nha G áo dục o a;
Được phổ ến rộng rã các thủ tục của T u ang đến các vị cha mẹ và những cá nhân quan tâm khác, k cả các
trung tâm huấn luyện và thông t n dành cho cha mẹ, các cơ quan ảo vệ và ện hộ, các trung tâm s nh hoạt độc
lập, và các cơ quan thích hợp khác.

Kh g ả quyết ất kỳ đơn kh ếu nạ nào trong đó Nha G áo dục o a phát h ện v ệc không cung cấp các dịch vụ thích hợp,
Nha phả chỉ ra:
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1.
2.

V ệc không cung cấp các dịch vụ thích hợp, k cả ện pháp sửa chữa thích hợp đ g ả quyết các nhu cầu của đứa
trẻ; và
V ệc cung cấp các dịch vụ thích hợp trong tương la cho tất cả trẻ em khuyết tật.

Thủ tục đó gồm có nội dung gì?
Nha G áo dục o a đưa vào các thủ tục kh ếu nạ của họ g ớ hạn thờ g an là 60 ngày lịch sau kh đơn kh ếu nạ được nộp
đ :
1. T ến hành một cuộc đ ều tra độc lập tạ chỗ, nếu Nha G áo dục o a xác định rằng cuộc đ ều tra là cần th ết;
2. Cho ngườ kh ếu nạ có cơ hộ nộp thông t n ổ sung, hoặc ằng lờ hoặc ằng văn ản, về những ngh ngờ trong
đơn kh ếu nạ ;
3. Cho học khu hoặc AEA có cơ hộ hồ đáp đơn kh ếu nạ , k cả, ở mức tố th u:
a. Tùy ý học khu hoặc AEA, một đề xuất g ả quyết đơn kh ếu nạ ; và
b. Vớ sự ằng lòng của cha mẹ (hoặc cá nhân hay tổ chức đã nộp đơn kh ếu nạ ), một cơ hộ cho học khu hoặc
AEA vận động cha mẹ hoặc cá nhân hay tổ chức tham g a hòa g ả , hoặc các ện pháp g ả quyết ất đồng
thay thế;
4. Xem xét tất cả thông t n l ên quan và đưa ra quyết định độc lập về v ệc l ệu học khu hoặc AEA có v phạm quy
định của DEA hay không;
5. Đưa ra quyết định ằng văn ản cho ngườ kh ếu nạ chỉ ra từng ngh ngờ trong đơn kh ếu nạ và có:
a. Các kết quả dữ l ệu và kết luận; và
b. Lý do cho quyết định cuố cùng của Nha G áo dục o a.

Có các giới hạn khác đối với thủ tục này không? Có cho phép gia hạn trên 60 ngày không?
Các thủ tục của Nha G áo dục o a cũng:
1. Cho phép g a hạn thờ g an chỉ kh :
a. Có các hoàn cảnh ngoạ lệ l ên quan đến một đơn kh ếu nạ cụ th ; hoặc
b. Cha mẹ và học khu hoặc AEA thỏa thuận g a hạn thờ g an t ến hành hòa g ả hoặc các hoạt động g ả quyết
ất đồng khác.
2. Gồm có các thủ tục th hành h ệu quả quyết định cuố cùng của Nha G áo dục o a, nếu cần, gồm có:
a. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật;
b. Thương lượng; và
c. Các ện pháp sửa sa đ có được sự tuân thủ.
Nếu nhận được một đơn kh ếu nạ ằng văn ản là đơn cũng tuân theo uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, thì
T u ang phả gác lạ đơn kh ếu nạ cho đến kh có kết luận xét xử.
1. Nếu có một vấn đề được đưa ra trong một đơn kh ếu nạ trước đây được g ả quyết trong một uổ xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường l ên quan đến cùng các ên đó:
a. Một quyết định xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường ràng uộc vấn đề đó; và
b. SEA phả thông áo cho ngườ kh ếu nạ về kết quả đó.

Cách nộp đơn khiếu nại và ai có thể nộp?
Một tổ chức hoặc cá nhân có th nộp một đơn kh ếu nạ ằng văn ản có ký tên.
Đơn kh ếu nạ phả gồm có:
1. Khẳng định rằng học khu hoặc AEA đã v phạm một quy định của Phần B của DEA 2004;
a. Những dữ k ện khẳng định đó dựa vào;
b. Chữ ký và thông t n l ên hệ đố vớ ngườ kh ếu nạ ; và
c. Nếu ngh ngờ những v phạm về một đứa trẻ cụ th :
i. Tên và địa chỉ cư trú của đứa trẻ;
ii. Tên của trường đứa trẻ đang theo học;
iii. Trong trường hợp đứa trẻ hoặc thanh th ếu n ên vô g a cư (vớ nghĩa § 725(2) của Đạo luật Hỗ trợ Ngườ
Vô g a cư McKinney-Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance Act - 42 U.S.C. § 11434a(2)), thông
t n l ên lạc dành cho đứa trẻ, và tên của trường đứa trẻ đang theo học;
iv. Một ản mô tả ản chất vấn đề của đứa trẻ, k cả các dữ k ện l ên quan đến vấn đề; và
v. Một g ả pháp đề xuất về vấn đề ở mức độ được ết và dành cho ên đó ở thờ đ m đơn kh ếu nạ được
nộp.
d. Đơn kh ếu nạ phả có ngh ngờ một sự v phạm xuất h ện không quá một năm trước ngày nhận được đơn
kh ếu nạ .
e. Bên nộp đơn kh ếu nạ phả gử chuy n một ản sao đơn kh ếu nạ cho học khu và AEA đang phục vụ đứa trẻ
cùng lúc vớ ên nộp đơn kh ếu nạ vớ Nha G áo dục o a.
Cẩm nang về Quyền Bảo vệ theo Thủ tục
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Có th tìm thấy đơn mẫu đ nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục của t u ang ở trang 31.
Nếu LEA, AEA, hoặc một cơ quan công quyền khác không tuân thủ quyết định xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Nếu quý vị cho rằng nhà trường, AEA, hoặc một cơ quan công quyền khác không tuân thủ quyết định theo thủ tục tố tụng
ình thường, quý vị có th nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục của t u ang. Nếu Nha xác nhận ngh ngờ của quý vị, họ sẽ có
ện pháp g ả quyết thỏa đáng.

Đơ Kh ế
( ũ

đượ

ạ the
ọ là Yê

hủ t

ốt

ầ Xét xử the

Bì h thườ
hủ t

ốt

Bì h thườ

)

Khi nào tôi có thể nộp đơn khiếu nại theo thủ tục tố tụng bình thường (cũng được gọi là yêu cầu xét xử theo thủ
tục tố tụng bình thường)?
Quý vị có th nộp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường l ên quan đến con quý vị và chuy n đến một đề xuất
hoặc v ệc từ chố ắt đầu hoặc thay đổ :
1. Nhận dạng;
2. Đánh g á;
3. Sự ố trí học tập của đứa con ị khuyết tật của quý vị; hoặc
4. V ệc cung cấp FAPE cho con quý vị.

Có giới hạn thời gian nộp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường không?
Yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường phả đưa ra ngh ngờ về một v phạm xảy ra không quá ha năm trước kh
quý vị hoặc học khu ết được hoặc lẽ ra đã ết về ện pháp ngh ngờ hình thành nên cơ sở cho yêu cầu xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường.

Có ngoại lệ về các quy định giới hạn thời gian nộp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường không?
Có. G ớ hạn thờ g an sẽ không được áp dụng nếu quý vị ị ngăn trở không được yêu cầu xét xử vì những lý do sau đây:
1. Những sa lạc cụ th của học khu hoặc AEA mà họ đã g ả quyết các vấn đề được xác định trong yêu cầu xét xử;
hoặc
2. Học khu hoặc AEA rút lạ thông t n từ quý vị mà họ uộc phả cung cấp cho quý vị theo Phần B của DEA.

Tôi có thể tìm nơi hỗ trợ pháp lý bằng cách nào?
Nha G áo dục o a phả thông áo cho quý vị ất kỳ dịch vụ pháp lý hoặc các dịch vụ l ên quan khác khả dụng m ễn phí
hoặc ch phí thấp trong khu vực nếu:
1. Quý vị yêu cầu thông t n; hoặc
2. Quý vị hoặc cơ quan đó yêu cầu xét xử theo mục này.

Yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường cần phải có những gì?
Yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường phả gồm có:
1. Tên của con quý vị.
2. Địa chỉ cư trú của con quý vị.
3. Tên của trường con quý vị học và AEA.
4. Một ản mô tả ản chất vấn đề của con quý vị l ên quan đến ện pháp đề xuất hoặc ị từ chố , k cả những dữ
k ện l ên quan đến vấn đề.
5. Một g ả pháp đề xuất cho vấn đề ở chừng mực được ết và dành cho quý vị hoặc học khu hay AEA cùng lúc.
6. Trong trường hợp đứa trẻ hoặc thanh th ếu n ên vô g a cư (vớ nghĩa § 725(2) của Đạo luật Hỗ trợ Ngườ Vô g a
cư McK nney-Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance Act - 42 U.S.C. § 11434a(2)), thông t n l ên lạc của
đứa trẻ, và tên của trường đứa trẻ đang theo học.

Việc đưa vào tất cả các yêu cầu của thông báo quan trọng như thế nào?
Quý vị sẽ không có uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường cho đến kh quý vị hoặc luật sư của quý vị nộp yêu cầu xét
xử theo thủ tục tố tụng ình thường đáp ứng mọ quy định. Có th tìm thấy một đơn mẫu đ nộp yêu cầu xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường ở trang 30.

Ai là người quyết định xem thông báo đó có đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không?
Yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường phả được xem là đầy đủ trừ ph ên nhận được yêu cầu xét xử theo thủ tục
tố tụng ình thường thông áo cho ALJ và tất cả các ên ằng văn ản trong 15 ngày lịch k từ ngày nhận được yêu cầu
xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường rằng ên nhận cho rằng thông áo không đáp ứng các quy định.
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Trong vòng năm ngày lịch k từ ngày nhận được thông áo, ALJ phả xác định rõ ràng yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng
thông thường về v ệc l ệu thông áo đó có đáp ứng các quy định hay không, và phả thông áo ngay cho các ên ằng văn
ản về v ệc xác định đó.

Tôi có thể gửi yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Quý vị uộc phả gử thông áo đến học khu nơ cư trú của con mình, AEA và ất kỳ ên nào khác có tên. Vẫn phả g ữ
mật yêu cầu này. Quý vị cũng cần phả cung cấp một ản sao ản thông áo cho Nha G áo dục o a. Nha G áo dục o a
chịu trách nh ệm t ến hành uổ xét xử công ằng theo thủ tục tố tụng ình thường.

Nếu tôi không gửi thông báo đến tất cả các bên và đến Nha Giáo dục Iowa thì sao?
DEA quy định rằng quý vị phải thông báo cho học khu, AEA, bất kỳ bên nào khác có tên, và cho Nha Giáo dục. Tất cả
các thời hạn l ên quan đến đơn kh ếu nại theo thủ tục tố tụng ình thường chỉ bắt đầu khi tất cả các bản sao cần thiết đã
được mọi bên nhận được.

Nếu tôi muốn thay đổi yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường sau khi nộp thì sao?
Quý vị có th thay đổi yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường chỉ khi:
1. Các bên khác đồng ý vớ những thay đổ ằng văn ản và có cơ hộ g ả quyết yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng
ình thường thông qua uổ họp g ả quyết; hoặc
2. ALJ cho phép, trừ kh ALJ chỉ có th cho phép đ ều chỉnh vào ất kỳ lúc nào không quá năm ngày trước kh uổ
xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường ắt đầu.
Khi thay đổi yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường, tất cả các thời hạn sẽ bắt đầu lại đối với buổi xét xử công
bằng theo thủ tục tố tụng bình thường hoặc đối với buổi họp giải quyết.

Học khu sẽ hồi đáp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường như thế nào?
Nếu học khu và/hoặc AEA chưa gử thông áo trước ằng văn ản cho quý vị về chủ đề có trong yêu cầu xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường mà quý vị đã v ết, thì học khu phả hồ đáp cho quý vị trong vòng 10 ngày lị h s kh hậ
đượ yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, gồm có:
1.
2.
3.
4.

Một ản g ả thích lý do cơ quan đó đề xuất hoặc từ chố thực h ện ện pháp được đưa ra trong yêu cầu xét xử
theo thủ tục tố tụng ình thường;
Một ản mô tả những ện pháp khác mà Nhóm EP của con quý vị đã cân nhắc và lý do những ện pháp này ị
ác ỏ.
Một ản mô tả từng thủ tục đánh g á, thẩm định, lưu trữ, hoặc áo cáo mà cơ quan đó sử dụng làm cơ sở cho ện
pháp đề xuất hoặc ị từ chố ; và
Một ản mô tả ất kỳ nhân tố nào khác l ên quan đến ện pháp đề xuất hoặc từ chố ện pháp của cơ quan.

Học khu và AEA nhận yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường phả gử cho quý vị hồ đáp trong vòng 10 ngày lịch
k từ ngày nhận được yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, hồ đáp đó g ả quyết các vấn đề trong yêu cầu xét
xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Bản sao của hồ đáp này cũng phả được gử đến Nha G áo dục o a.

B ổ họp

ả q

ết

Trong vòng 15 ngày lịch k từ ngày nhận được thông áo về yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, và trước uổ
xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, học khu và AEA phả tổ chức một uổ họp vớ quý vị và thành v ên l ên quan
hoặc các thành v ên của Nhóm EP là ngườ có k ến thức cụ th về các dữ k ện được xác định trong yêu cầu xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường của quý vị phả gồm có:
1.
2.

Một đạ d ện của học khu và AEA là ngườ có quyền ra quyết định nhân danh học khu và AEA.
Có th không có luật sư của học khu hoặc AEA trừ ph có luật sư đ cùng quý vị.

Mục đích của buổi họp giải quyết này là gì?
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Mục đích của uổ họp g ả quyết là đ quý vị trao đổ về yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường của quý vị, và
những dữ k ện hình thành nên cơ sở của yêu cầu uổ xét xử đ học khu và AEA có cơ hộ g ả quyết ất đồng.

Có cần phải tổ chức buổi họp giải quyết không?
Có, trừ ph :
1.
2.

Quý vị, học khu, và AEA thỏa thuận ằng văn ản ỏ uổ họp; hoặc
Quý vị, học khu, và AEA thỏa thuận sử dụng quy trình hòa g ả khả dụng thông qua Nha G áo dục o a.

Các ên được xác định trong yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường sẽ cần phả gử tà l ệu đến Nha G áo dục
o a chứng m nh rằng uổ họp g ả quyết đã được tổ chức hoặc rằng tất cả các ên đã thỏa thuận ỏ uổ họp g ả quyết.

Ai tham dự buổi họp giải quyết?
Quý vị và học khu và AEA xác định các thành v ên l ên quan của Nhóm EP phả tham dự uổ họp g ả quyết.

"Thời gian giải quyết" là gì?
Thờ g an 30 ngày lịch ắt đầu kh học khu, AEA, ất kỳ ên nào khác, và Nha G áo dục o a đều nhận được yêu cầu xét
xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Trong thờ g an đó có các cơ hộ g ả quyết các vấn đề trong đơn kh ếu nạ theo thủ tục
tố tụng ình thường. Nếu học khu chưa g ả quyết các vấn đề được trình ày trong yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình
thường kh ến quý vị hà lòng trong vòng 30 ngày lịch, thì phả có uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, g ả định
rằng đã đáp ứng quy định về nộp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Nếu học khu không tổ chức uổ họp
g ả quyết trong vòng 15 ngày lịch k từ ngày nhận được thông áo về yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường,
HOẶC không tham dự uổ họp g ả quyết, thì quý vị có th yêu cầu một ALJ ra lệnh rằng thờ hạn xét xử theo thủ tục tố
tụng ình thường 45 ngày lịch ắt đầu.

Buổi họp giải quyết quan trọng đến mức nào?
Trừ kh quý vị, học khu, và AEA thỏa thuận ỏ uổ họp g ả quyết hoặc sử dụng ện pháp hòa g ả , kh quý vị đã nộp yêu
cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, v ệc quý vị không tham dự uổ họp g ả quyết sẽ đ lạ hậu quả. Nếu sau kh
có những nỗ lực hợp lý và gh lạ các nỗ lực đó, học khu không th có được sự tham dự của quý vị trong uổ họp g ả
quyết, thì học khu hoặc AEA có th , vào cuố khoảng thờ g an g ả quyết 30 ngày lịch, yêu cầu một ALJ ác ỏ yêu cầu
xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Tà l ệu về các nỗ lực đó phả có hồ sơ về v ệc cố gắng ố trí một thờ đ m và địa
đ m thỏa thuận chung chẳng hạn như:
1. Hồ sơ ch t ết về các cuộc gọ đ ện thoạ đã gọ hoặc cố gọ và kết quả của những cuộc gọ đó;
2. Các ản sao thư từ gử đến cho cha mẹ và ất kỳ phản hồ nào nhận được; và
3. Hồ sơ ch t ết về những lần đến nhà hoặc nơ làm v ệc cha mẹ và kết quả của những lần đến thăm đó.

Có thể có thỏa thuận giải quyết ràng buộc pháp lý từ buổi họp giải quyết này không?
Nếu đạt được g ả pháp cho ất đồng tạ uổ họp g ả quyết quý vị và các ên khác phả xử lý một ản thỏa thuận ràng
uộc về mặt pháp lý:
1. Được quý vị và đạ d ện của học khu là ngườ có quyền ràng uộc học khu ký tên; và
2. Có th được th hành tạ ất kỳ tòa án đủ thẩm quyền nào của T u ang hoặc tạ một toàn án quận của Hoa Kỳ.

Có khoảng thời gian để tôi có thể đổi ý đối với thỏa thuận không?
Có. Thờ g an đó được gọ là thớ g an xem xét thỏa thuận. Nếu quý vị và học khu đưa ra một thỏa thuận nhờ có uổ họp
g ả quyết thì ất kỳ ên nào (quý vị, học khu, hoặc AEA), có th vô h ệu hóa thỏa thuận đó trong vòng 3 ngày lịch k từ
ngày cả quý vị lẫn học khu ký tên vào ản thỏa thuận.

Hò

ả

B ện pháp hòa g ả phả được cung cấp cho quý vị đ cho phép quý vị và các cơ quan công quyền g ả quyết những ất đồng
l ên quan đến ất kỳ vấn đề nào theo Phần B của DEA. Quý vị có th yêu cầu hòa g ả trước hoặc sau kh nộp đơn kh ếu nạ
theo thủ tục tố tụng ình thường. Yêu cầu hòa g ả được nộp trước kh có đơn kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường được
gọ là “yêu cầu họp trước kh xét xử”. Nha G áo dục o a phả đảm ảo rằng các thủ tục được đặt ra và thực h ện đ cho phép
các ên g ả quyết ất đồn thông qua quy trình hòa g ả .

Hòa giải cần có những thủ tục và yêu cầu gì?
Các thủ tục phả đảm ảo rằng quy trình hòa g ả :
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Là tự nguyện về phía các ên (quý vị, học khu và AEA);
Không được sử dụng đ từ chố hoặc trì hoãn quyền lợ của quý vị được xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường
hoặc đ từ chố ất kỳ quyền lợ nào khác mà quý vị có theo Phần B của DEA; và
3. Được t ến hành ở một nhà hòa g ả công ằng và đủ t êu chuẩn là ngườ được huấn luyện những kỹ thuật hòa
g ả h ệu quả.
1.
2.

Làm sao tôi có thể biết ai là trọng tài hòa giải? Cách chọn người lắng nghe những quan ngại về con của tôi? Ai
thanh toán cho việc hòa giải?
Nha G áo dục o a phả :
1. Lưu g ữ một danh sách các cá nhân là những nhà hòa g ả đủ t êu chuẩn và có k ến thức về các đ ều luật và quy
định l ên quan đến v ệc cung cấp dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan.
2. Chọn các nhà hòa g ả trên cơ sở ngẫu nh ên, luân ph ên, hoặc cơ sở công ằng khác.
3. Chịu ch phí quy trình hòa g ả , k cả những ch phí cho các uổ họp có một ên không ị ảnh hưởng kh không
chọn ện pháp hòa g ả .

Làm sao tôi có thể biết trọng tài hòa giải có công bằng hay không?
Một ngườ đóng va trò làm nhà hòa g ả :
1. Không được là nhân v ên của Nha G áo dục o a, AEA, hoặc học khu l ên quan đến v ệc g áo dục hoặc chăm sóc
đứa trẻ; và
2. Không được có lợ ích cá nhân hoặc chuyên môn xung đột vớ mục t êu của nhà hòa g ả .
Một ngườ khác đủ t êu chuẩn làm nhà hòa g ả không phả là nhân v ên của học khu, AEA hoặc Nha G áo dục o a chỉ vì
ngườ đó được cơ quan đó trả t ền đ đóng va trò làm nhà hòa g ả .

Tôi cần biết những gì về quy trình hòa giải?
1.
2.

3.
4.

Mỗ uổ trong quy trình hòa g ả phả được lên lịch đúng thờ hạn và phả được tổ chức ở một địa đ m thuận t ện
cho quý vị và các ên khác.
Nếu quý vị và học khu g ả quyết một ất đồng thông qua quy trình hòa g ả , k cả một uổ họp trước kh xét xử,
thì quý vị, học khu, và AEA phả đưa ra một thỏa thuận ràng uộc về mặt pháp lý
a. Cho ết tất cả các uổ àn luận đã có trong quy trình hòa g ả vẫn còn được ảo mật và không được sử
dụng làm cứ l ệu trong ất kỳ uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường t ếp theo nào hoặc thủ tục tố tụng
dân sự phát s nh từ ất đồng đó; và
. Được quý vị và một đạ d ện của các cơ quan công quyền là ngườ có quyền ràng uộc những cơ quan đó
ký kết.
Một thỏa thuận hòa g ả ằng văn ản, được kế kế có th được th hành tạ ất kỳ tòa án đủ thẩm quyền nào của
T u ang hoặc tạ một toàn án quận của Hoa Kỳ.
Các ên hòa g ả cũng phả ký tên vào ản cam kết ảo mật thông t n trước kh ắt đầu ện pháp hòa g ả đ đảm
ảo rằng tất cả các cuộc àn luận có trong quá trình hòa g ả vẫn được g ữ mật.

Nếu tôi không muốn sử dụng quy trình hòa giải thì sao?
AEA có th đặt ra các thủ tục đ cho cha mẹ và học khu có quyền không chọn quy trình hòa g ả , có cơ hộ gặp gỡ tạ một
thờ đ m và địa đ m thuận t ện cho quý vị, vớ một ên không ị ảnh hưởng.

Ai là bên không bị ảnh hưởng?
Bên không ị ảnh hưởng là một trong những ên sau:
1.
2.
3.

Một cá nhân có hợp đồng vớ ên g ả quyết ất đồng thay thế thích hợp; hoặc
Trung tâm Huấn luyện và Thông t n dành cho Cha mẹ của T u ang o a; hoặc
Một trung tâm thông t n dành cho cha mẹ trong cộng đồng.

Bên không bị ảnh hưởng sẽ làm gì?
Bên không ị ảnh hưởng sẽ g ả thích những lợ ích của quy trình hòa g ả và khuyên sử quý vị sử dụng quy trình hòa g ả .

Xét xử the

hủ t

ốt

Bì h thườ

Cô

ằ

Bất kỳ kh nào một yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, quý vị, AEA, hoặc học khu l ên quan đến ất đồng phả có
cơ hộ được xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường.
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Ai là người chịu trách nhiệm tiến hành xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Nha G áo dục o a t ến hành xét xử.

Ai là người lắng nghe thông tin và ra quyết định tại buổi xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Một ngườ có chức danh thẩm phán luật hành chính (ALJ) lãnh nhận va trò đó tạ một uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình
thường. Nha G áo dục o a phả lưu g ữ một danh sách các cá nhân phục vụ vớ va trò ALJ. Danh sách này phả gồm có
một ản kha về những phẩm chất của từng cá nhân đó.

Một ALJ công bằng có những phẩm chất nào?
Tố th u, một ALJ không được là:
1.
2.

Nhân v ên của Nha G áo dục o a, AEA, hoặc học khu l ên quan đến v ệc g áo dục hoặc chăm sóc đứa trẻ; hoặc
Một ngườ có lợ ích cá nhân hoặc chuyên môn xung đột vớ mục t êu của cá nhân đó trong uổ xét xử.

Một ALJ:
1.
2.
3.

Phả có k ến thức về, và khả năng h u được, các đ ều khoản của DEA 2004, các quy định của L ên ang và T u
ang l ên quan đến DEA, và g ả thích pháp lý của DEA theo tòa án L ên ang và T u ang;
Phả có k ến thức và năng lực t ến hành những uổ xét xử tuân theo phương thức pháp lý thích hợp, đủ t êu
chuẩn; và
Phả có k ến thức và năng lực đưa ra các quyết định tuân theo phương thức pháp lý thích hợp, đủ t êu chuẩn.

Một ngườ khác đủ t êu chuẩn t ến hành một uổ xét xử không phả là nhân v ên của cơ quan đó chỉ vì ngườ đó được cơ
quan đó trả t ền đ đóng va trò một ALJ.

Trong lúc đó, con tôi đi học ở đâu?
Con của quý vị vẫn phả theo học theo sự ố trí học tập h ện tạ trong thờ g an t ến hành các thủ tục hành chính hoặc tư
pháp, trừ ph tất cả các ên thỏa thuận ngược lạ .

Điều khoản bố trí hiện tại có ngoại lệ hay không?
Có, nếu một đứa trẻ đang học theo sự ố trí học tập thay thế tạm thờ vào lúc có các thủ tục xét xử, thì đứa trẻ vẫn phả ở
trong mô trường đó chờ quyết định của ALJ hoặc đến kh hết hạn.

Nếu con tôi chưa từng học trường công thì sao?
Nếu yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường l ên quan đến đơn đăng ký nhập học an đầu vào trường công, thì con
của quý vị, vớ sự đồng ý của quý vị, phả được ố trí học trường công cho đến kh hoàn tất mọ thủ tục tố tụng.
Nếu quyết định của một ALJ trong uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường được Nha G áo dục o a t ến hành nhất trí
vớ quý vị rằng một sự thay đổ ố trí là thích hợp, thì sự ố trí đó phả được xem là một ản thỏa thuận g ữa T u ang và
quý vị.

Điều gì có thể được bàn đến tại buổi xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Bên yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường sẽ không được phép đưa ra ất kỳ vấn đề nào tạ uổ xét xử theo thủ
tục tố tụng ình thường mà không được đưa ra trong yêu cầu xét xử theo thủ tục ình thường trừ ph ên k a thỏa thuận
ngược lạ .

Có giới hạn thời gian cần phải tuân thủ trong việc yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường không?
Quý vị, học khu, hoặc AEA phả yêu cầu xét xử công ằng trong vòng ha năm k từ ngày quý vị, học khu, hoặc AEA
được hoặc lẽ ra đã ết được ện pháp ngh ngờ tạo nên cơ sở của yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường.

ết

Quy định giới hạn thời gian có ngoại lệ hay không?
G ớ hạn thờ g an không được áp dụng nếu quý vị ị cản trở không th nộp yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình
thường vì:
1. Những sa lạc cụ th của học khu hoặc AEA mà họ đã g ả quyết các vấn đề hình thành nên cơ sở của yêu cầu xét
xử theo thủ tục tố tụng ình thường; hoặc
2. Học khu hoặc AEA rút lạ thông t n từ quý vị mà họ uộc phả cung cấp cho quý vị theo Phần B của DEA.

Tôi cần biết những quyền lợi theo luật pháp nào trong buổi xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
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Bất kỳ ên nào l ên quan đến uổ xét xử được t ến hành đều có quyền:
1. Được một luật sư và những ngườ có k ến thức hoặc chuyên môn đặc ệt l ên quan đến các vấn đề của trẻ em
khuyết tật đ cùng và tư vấn;
2. Trình ày ằng chứng và đố chứng, đố chất, và uộc phả có sự tham dự của nhân chứng;
3. Cấm v ệc g ớ th ệu ất kỳ ằng chứng nào tạ uổ xét xử chưa được t ết lộ cho ên đó ít nhất năm ngày làm v ệc
trước uổ xét xử;
4. Nhận được hồ sơ về uổ xét xử ằng văn ản, hoặc nếu muốn, ằng đ ện tử, từng từ một; và
5. Nhận được các kết quả về những dữ k ện và quyết định ằng văn ản, hoặc nếu muốn, ằng đ ện tử.

Việc tiết lộ thông tin bổ sung tại buổi xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường thì sao?
Ít nhất năm ngày làm v ệc trước uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, quý vị và tất cả các ên khác phả t ết lộ cho
nhau tất cả các ản đánh g á được hoàn tất tính đến ngày đó và những khuyến nghị dựa trên các đánh g á đó mà quý vị
hoặc các ên khác muốn sử dụng tạ uổ xét xử. Một ALJ có th ngăn ất kỳ ên nào không tuân thủ quy định này không
được đưa ra ản đánh g á hoặc khuyến nghị l ên quan tạ uổ xét xử mà không có sự đồng ý của các ên khác.

Có những quyền dành cho tôi với tư cách là cha mẹ tại buổi xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường không?
Kh quý vị tham dự các uổ xét xử, quý vị phả có quyền:
1. Cho con quý vị, là đố tượng của uổ xét xử, có mặt;
2. Mở uổ xét xử cho công chúng; và
3. Gh lạ uổ xét xử và các kết quả dữ l ệu và các quyết định được cung cấp m ễn phí cho quý vị.
Buổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường phả được lên lịch tạ thờ đ m và địa đ m thuận t ện hợp lý đố vớ quý vị
và con quý vị.

ALJ buộc phải đưa ra quyết định gì?
ALJ phả đưa ra quyết định về những nền tảng quan trọng dựa trên v ệc xác định xem đứa trẻ có nhận được FAPE hay
không. Trong các vấn đề ngh ngờ v phạm về thủ tục, ALJ có th thấy rằng một đứa trẻ không nhận được FAPE chỉ kh có
những th ếu sót về thủ tục:
1. Ngăn quyền lợ nhận FAPE của con quý vị;
2. Đủ kh ến quý vị không có cơ hộ tham g a quá trình ra quyết định l ên quan đến v ệc cung cấp FAPE cho con quý
vị; hoặc
3. Gây ra v ệc mất phúc lợ g áo dục.
Không được cắt nghĩa hoặc g ả thích đ ều khoản nào trong số này đ kh ến một ALJ không ra lệnh cho học khu hoặc AEA
phả tuân thủ các quy định về thủ tục của DEA.

Tôi có bị giới hạn việc gửi những yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường khác không?
Không có gì kh ến quý vị không nộp được một yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường r êng về một vấn đề khác
vớ yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường đã nộp.

Có phải quyết định của ALJ là quyết định cuối cùng không?
Quyết định đưa ra trong uổ xét xử là quyết định cuố cùng, k cả một uổ xét xử l ên quan đến các thủ tục kỷ luật, trừ
v ệc ất kỳ ên nào tham g a uổ xét xử có th kháng nghị quyết định đó lên tòa, như được àn đến ên dướ .

Nếu tôi không đồng ý với quyết định của ALJ, tôi có thể làm gì?
Bất kỳ ên nào cũng sẽ có quyền t ến hành thủ tục tố tụng dân sự l ên quan đến quyết định xét xử theo thủ tục tố tụng ình
thường. Thủ tụng tố tụng như thế có th được đưa ra tòa án t u ang hoặc l ên ang, ất k mức độ tranh cã .

Có ai khác sẽ biết được quyết định xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường?
Nha G áo dục o a, sau kh hủy thông t n nhận dạng cá nhân, phả :
1. Chuy n kết quả và các quyết định đến Ban Cố vấn G áo dục Đặc
2. Công kha những kết quả và quyết định đó.
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Thời hạn đối với các quyết định xét xử theo thủ tục tố tụng bình thường là gì?
Nha G áo dục o a phả đảm ảo rằng không quá 45 ngày sau kh hết hạn thờ g an 30 ngày lịch cho uổ họp g ả quyết
hoặc thờ g an đ ều chỉnh cho uổ họp g ả quyết
1. Đạt được quyết định cuố cùng trong uổ xét xử; và
2. Một ản sao quyết định được gử đến mỗ ên.
Một ALJ có th cho phép khoảng thờ g an g a hạn cụ th quá thờ g an 45 ngày lịch theo yêu cầu của một trong ha

hủ t

ốt

ên.

Dâ sự

Bất kỳ ên nào không đồng ý vớ kết quả và quyết định trong uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường, k cả uổ xét xử
l ên quan đến các thủ tục kỷ luật (được mô tả ên dướ ), có quyền đưa ra thủ tục tố tụng dân sự l ên quan đến vấn đề là đố
tượng của uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường. Thủ tụng tố tụng như thế có th được đưa ra tòa án quận của t u ang
hoặc l ên ang, ất k mức độ tranh cãi.

Có giới hạn thời gian trong tố tụng dân sự hay không?
Bất kỳ ên nào không đồng ý vớ quyết định của ALJ sẽ có 90 ngày lịch k từ ngày có quyết định của ALJ đ t ến hành tố
tụng dân sự.

Có các yêu cầu bổ sung đối với tố tụng dân sự hay không?
Trong bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự nào, tòa án:
1. Xem xét hồ sơ của quá trình tố tụng hành chính;
2. Lắng nghe ằng chứng ổ sung theo yêu cầu của một ên; và
3. Đặt quyết định của mình trên những chứng cứ xác đáng hơn, đưa ra
hợp.

ện pháp g ả quyết mà tòa xác định là thích

Quy định về Xây dựng
Không có đ ều gì trong Phần B của DEA hạn chế hoặc g ớ hạn các quyền lợ , thủ tục và ện pháp khả dụng theo H ến
pháp Hoa Kỳ, Đạo luật Ngườ Mỹ Khuyết tật năm 1990, Đ ều V của Đạo luật Phục hồ năm 1973 (Mục 504), hoặc các
đ ều luật khác của L ên ang ảo vệ quyền lợ trẻ em ị khuyết tật, ngoạ trừ v ệc trước kh đưa ra thủ tục tố tụng dân sự
theo các đ ều luật này cũng có v ệc tìm k ếm ện pháp g ả quyết theo Phần B của DEA, các thủ tục theo thủ tục tố tụng
ình thường được mô tả ên trên phả hết hạn ở cùng mức độ như được yêu cầu nếu ên đưa ra thủ tục tố tụng đó theo
Phần B của DEA. Đ ều này có nghĩa là quý vị có th có các ện pháp g ả quyết khả dụng theo các đ ều luật khác lẫn các
đ ều luật theo DEA, nhưng nó chung, đ có được ện pháp g ả quyết theo những đ ều luật khác đó, quý vị phả đầu t ên
sử dụng các ện pháp g ả quyết hành chính khả dụng theo DEA (có nghĩa là yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình
thường, uổ họp g ả quyết và các thủ tục xét xử công ằng theo thủ tục tố tụng ình thường) trước kh đ thẳng ra tòa.

PHÍ L Ậ SƯ
Tôi cần phải biết gì về phí luật sư?
Trong ất kỳ thủ tục hoặc trình tự tố tụng nào được đưa ra theo Phần B của DEA, nếu quý vị thắng k ện, thì tòa án, tự
ý mình, có th tính lệ phí luật sư hợp lý nằm trong ch phí cho quý vị.
Trong ất kỳ thủ tục hoặc trình tự tố tụng nào được đưa ra theo Phần B của DEA, tòa án, tự ý, có th tính phí luật sư
hợp lý nằm trong ch phí cho một SEA, AEA, hoặc LEA thắng k ện, được luật sư của quý vị thanh toán, nếu luật sư (a) nộp
đơn kh ếu nạ hoặc vụ k ện mà kết quả của tòa là không có g á trị, ất hợp lý, hoặc không có cơ sở; hoặc ( ) t ếp tục k ện
sau kh vụ k ện rõ ràng trở nên không có g á trị, ất hợp lý, hoặc không có cơ sở.
Trong ất kỳ thủ tục hoặc trình tự tố tụng nào được đưa ra theo Phần B của DEA, tòa án, tự ý, có th tính phí luật sư
hợp lý nằm trong ch phí cho một SEA, AEA, hoặc LEA thắng k ện, được quý vị hoặc luật sư của quý vị thanh toán, nếu
yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường hoặc vụ k ện sau đó được đưa ra vì ất kỳ mục đích không thỏa đáng nào,
chẳng hạn như đ quấy rố , đ trì hoãn không cần th ết, hoặc đ tăng ch phí thủ tục hoặc t ến trình tố tụng.

Tòa sẽ cân nhắc điều gì khi áp dụng phí?
Các khoản phí phả dựa trên g á h ện hành trong cộng đồng nơ phát s nh thủ tục tố tụng hoặc xét xử đố vớ loạ và chất
lượng các dịch vụ được cung cấp. Không được sử dụng t ền thưởng hoặc số nhân trong v ệc tính phí luật sư.

Phí luật sư và các chi phí liên quan có thể bị cấm trong các dịch vụ nhất định không?
Cẩm nang về Quyền Bảo vệ theo Thủ tục
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Phí luật sư không được tính và các ch phí l ên quan không được hoàn t ền trong ất kỳ thủ tục hoặc t ến trình tố tụng nào
theo Phần B của DEA đố vớ các dịch vụ được t ến hành sau thờ đ m có đề xuất hòa g ả ằng văn ản cho quý vị,
nếu:
1. Đề xuất g ả quyết tranh chấp được lập trong thờ g an được đặt ra trước theo Quy định 68 của Luật L ên ang về
Các Thủ tục Dân sự hoặc, trong trường hợp t ến trình tố tụng hành chính, vào ất kỳ thờ đ m nào quá 10 ngày
trước kh t ến trình ắt đầu;
2. Đề xuất không được chấp nhận trong vòng 10 ngày lịch; và
3. Tòa án hoặc ALJ nhận thấy rằng ện pháp g ả quyết mà cha mẹ đạt được cuố cùng không có lợ hơn cho cha mẹ
so vớ đề xuất g ả quyết.
Phí luật sư không được tính l ên quan đến ất kỳ uổ họp nào của Nhóm EP trừ ph uổ họp được nhóm họp do có một
t ến trình tố tụng hành chính hoặc tố tụng tạ tòa. Buổ họp g ả quyết sẽ không được xem là một uổ họp được nhóm
họp do có xét xử hành chính hoặc thủ tục tố tụng tạ tòa hoặc một uổ xét xử hành chính hoặc thủ tục tố tụng tạ tòa vì
mục đích cung cấp những khoản phí luật sư này.
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Việc cấm phí luật sư và các chi phí liên quan có ngoại lệ không?
V ệc tính phí luật sư và các ch phí l ên quan có th được lập cho cha mẹ là ên thắng k ện và là ngườ đủ tư cách pháp lý
từ chố đề xuất g ả quyết.

Tòa có thể giảm số tiền phí luật sư không?
Tòa án có th g ảm số t ền phí luật sư nếu tòa nhận thấy:
1. Quý vị, hoặc luật sư của quý vị, đã kéo dà một cách không hợp lý g ả pháp cuố cùng cho vụ k ện;
2. Số t ền vượt quá g á hàng g ờ h ện hành trong cộng đồng một cách ất hợp lý;
3. Thờ g an ỏ ra và các dịch vụ pháp lý được cung cấp quá nh ều kh xét ản chất của thủ tục hoặc t ến trình tố
tụng; hoặc
4. Vị luật sư đạ d ện cho cha mẹ không cung cấp cho học khu hoặc AEA thông t n thích hợp trong thông áo yêu
cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường.

Việc giảm số tiền phí luật sư có ngoại lệ không?
Các đ ều khoản về g ảm phí luật sư không được áp dụng nếu tòa nhận thấy học khu, AEA hoặc Nha G áo dục o a đã kéo
dà không cần th ết g ả pháp cuố cùng cho vụ k ện hoặc có sự v phạm Mục 615 của DEA 2004.

HÀNH V VÀ CÁC H

ỤC KỶ L Ậ

Viên chức nhà trường có thể xem xét điều gì khi kỷ luật con tôi?
V ên chức nhà trường có th xem xét ất kỳ trường hợp r êng ệt nào trên cơ sở từng trường hợp một, kh xác định l ệu
v ệc thay đổ trong ố trí, được thực h ện theo các quy định sau đây về kỷ luật, có thích hợp hay không đố vớ một đứa trẻ
khuyết tật là ngườ v phạm nộ quy nhà trường về hành v của học s nh.

Tổng quát
Viên chức nhà trường có thể làm gì để kỷ luật con tôi?
Ở mức độ như họ cũng thực h ện ện pháp như thế đố vớ trẻ không ị khuyết tật, v ên chức nhà trường có th , trong
không quá 10 ngày học l ên t ếp, gạch tên một đứa trẻ khuyết tật v phạm nộ quy về hành v của học s nh ra khỏ ố trí
h ện tạ của đứa trẻ đến một mô trường g áo dục thay thế tạm thờ (phả được Nhóm EP của đứa trẻ quyết định), một mô
trường khác, hoặc đình chỉ. V ên chức nhà trường cũng có th t ến hành thêm v ệc gạch tên đứa trẻ trong không quá 10
ngày học l ên t ếp trong cùng năm học đó đố vớ các vụ hành v sa trá r êng ệt, m ễn là v ệc gạch tên đó không tạo ra sự
thay đổ ố trí (xem Thay đổi Bố trí Vì Bị loại Do Kỷ luật đ ết định nghĩa ở ên dướ ).

Thẩm quyền Bổ sung
Viên chức nhà trường có thêm quyền gì?
Một kh có một đứa trẻ khuyết tật ị loạ khỏ chương trình h ện tạ trong tổng số 10 ngày học trong cùng năm học, học khu
phả , trong ất kỳ ngày nào sau kh gạch tên trong năm học đó, cung cấp các dịch vụ ở phạm v được yêu cầu ên dướ ở
đầu đề con Các Dịch vụ.
Nếu hành v đó v phạm nộ quy về hành v của học s nh không phả là u h ện khuyết tật của đứa trẻ (xem Xác định Biểu
hiện, ở ên dướ ) và sự thay đổ ố trí do kỷ luật vượt quá 10 ngày học l ên t ếp, thì v ên chức nhà trường có th áp dụng
các thủ tục kỷ luật đố vớ đứa trẻ khuyết tật đó theo cùng cách và trong cùng thờ lượng như đố vớ trẻ không ị khuyết
tật, trừ v ệc nhà trường phả cung cấp các dịch vụ cho đứa trẻ đó như mô tả ên dướ ở mục Các Dịch vụ. Nhóm EP của
đứa trẻ quyết định mô trường g áo dục thay thế tạm thờ cho những dịch vụ như thế.
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Các dịch vụ
Những dịch vụ này có thể được cung cấp ở đâu?
Những dịch vụ nào phả được cung cấp cho một đứa trẻ khuyết tật là trẻ ị loạ khỏ chương trình ố trí h ện tạ có th
được đưa vào một mô trường g áo dục thay thế tạm thờ .

Những trẻ em đã bị loại khỏi chương trình hiện tại dưới 10 ngày trong một năm học có nhận được các dịch vụ
hay không?
Một học khu chỉ phả cung cấp các dịch vụ cho một đứa trẻ khuyết tật là trẻ ị loạ khỏ chương trình ố trí h ện tạ trong
10 ngày học l ên t ếp trở xuống trong năm học đó, nếu họ cung cấp các dịch vụ cho một đứa trẻ không ị khuyết tật là trẻ
cũng ị loạ tương tự như vậy.

Nếu con tôi bị loại trong thời gian trên 10 ngày học liên tiếp thì sao?
Một đứa trẻ khuyết tật ị loạ khỏ chương trình ố trí h ện tạ trong hơn 10 ngày học phả :
1. T ếp tục nhận được các dịch vụ g áo dục, đ cho phép đứa trẻ t ếp tục tham g a chương trình học tổng quát, dù
trong một mô trường khác, và đ t ến ộ đạt được các mục t êu được đặt ra trong EP của đứa trẻ; và
2. Nhận được, nếu thích hợp, một ản đánh g á hành v chức năng, và các dịch vụ cũng như những đ ều chỉnh can
th ệp hành v , được th ết kế nhằm g ả quyết sự v phạm hành v đ không tá d ễn.

Nếu con tôi bị loại trong hơn 10 ngày học trong một năm học nhưng thời gian loại hiện tại của con tôi chưa đến
10 ngày học liên tiếp và không phải là một thay đổi bố trí thì sao?
Sau khi một đứa trẻ khuyết tật ị loả khỏ chương trình ố trí h ện tạ (a) trong 10 ngày học trong năm học đó, và ( ) nếu
thờ g an loạ h ện tạ là trong 10 ngày học l ên t ếp trở xuống và nếu v ệc loạ đó không phả là một thay đổ ố trí (xem
định nghĩa ên dướ ), thì v ên chức nhà trường, có tham khảo ý k ến của ít nhất một g áo v ên của đứa trẻ, xác định mức độ
cần đến các dịch vụ đ cho phép đứa trẻ t ếp tục tham g a chương trình g áo dục tổng quát, dù trong một mô trường khác,
và đ t ến ộ trong v ệc đạt được các mục t êu được đặt ra trong EP của đứa trẻ.

Nếu việc loại con tôi là một sự thay đổi trong chương trình của con tôi thì sao?
Nếu v ệc loạ đó là một thay đổi trong bố trí (xem định nghĩa ên dướ ), thì Nhóm EP của đứa trẻ sẽ quyết định các dịch
vụ thích hợp đ cho phép đứa trẻ t ếp tục tham g a chương trình g áo dục tổng quát, dù trong một mô trường khác, và đ
t ến ộ trong v ệc đạt các mục t êu được đặt ra trong EP của đứa trẻ.

Xác định Biểu hiện
Xác định biểu hiện hành vi là gì và phải tiến hành khi nào?
Trong vòng 10 ngày học sau kh có quyết định thay đổ ố trí của một đứa trẻ khuyết tật vì v phạm nộ quy về hành v của
học s nh (trừ trường hợp thờ g an loạ là trong 10 ngày học l ên t ếp trở xuống và không phả là sự thay đổ ố trí), học
khu, cha mẹ, và các thành v ên l ên quan của Nhóm EP (được cha mẹ và học khu quyết định) phả xem xét tất cả thông t n
l ên quan trong hồ sơ của học s nh, k cả EP của đứa trẻ, quan sát của g áo v ên, và ất kỳ thông t n l ên quan nào được
cha mẹ cung cấp đ xác định:
1. L ệu hành v đang àn có phả do, hoặc có quan hệ trực t ếp và đáng k đến, khuyết tật của đứa trẻ hay không;
hoặc
2. L ệu hành v đang àn có phả là kết quả trực t ếp của v ệc học khu không thực h ện EP của đứa trẻ hay không.
Nếu học khu, cha mẹ, và các thành v ên l ên quan của Nhóm EP của đứa trẻ xác định rằng một trong ha đ ều k ện đó đã
được đáp ứng, hành v đó phả được xác định là một u h ện khuyết tật của đứa trẻ.
Nếu học khu, cha mẹ, và các thành v ên l ên quan của Nhóm EP của đứa trẻ xác định rằng hành v đang nói đến là kết quả
trực t ếp của v ệc học khu không thực h ện EP, thì học khu phả có ện pháp tức thờ sửa chữa những th ếu sót đó.
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Nếu hành vi của con tôi được xác định là biểu hiện khuyết tật của con tôi thì sao?
Nếu học khu, cha mẹ, và các thành v ên l ên quan của Nhóm EP xác định rằng hành v đó là một u h ện khuyết tật của
đứa trẻ, thì Nhóm EP phả hoặc:
1. T ến hành một ản đánh g á hành v chức năng, trừ ph học khu đã t ến hành một ản đánh g á hành v chức năng
trước kh có hành v dẫn đến sự thay đổ ố trí, và t ến hành một kế hoạch can th ệp hành v cho đứa trẻ đó; hoặc
2. Nếu đã lập một kế hoạch can th ệp hành v , đánh g á kế hoạch can th ệp hành v đó, và đ ều chỉnh, nếu cần th ết,
đ g ả quyết hành v đó.
Trừ trường hợp được mô tả trong phần Các Trường hợp Đặc biệt, học khu phả đưa đứa trẻ trở lạ chương trình ố trí mà
đứa trẻ đã ị loạ khỏ , trừ ph cha mẹ và học khu thỏa thuận một sự thay đổ ố trí nằm trong v ệc đ ều chỉnh kế hoạch can
th ệp hành v .

Các Trường hợp Đặc biệt
Có bất kỳ trường hợp nào trong đó học khu có thể loại một đứa trẻ ngay cả khi hành vi của đứa trẻ là biểu hiện
khuyết tật của nó không?
Có. Cho dù hành v đó có phả là một u h ện khuyết tật của đứa trẻ hay không, v ên chức nhà trường có th chuy n một
học s nh đến một mô trường g áo dục thay thế tạm thờ (được Nhóm EP của đứa trẻ quyết định) trong tố đa 45 ngày học,
nếu đứa trẻ:
1. Mang vũ khí (xem định nghĩa ên dướ ) đến trường và g ữ vũ khí tạ trường, trong khuôn v ên trường, hoặc tạ
một ộ phận của nhà trường theo luật tư pháp của Cơ quan G áo dục T u ang hoặc một học khu;
2. Cố tình tàng trữ hoặc sử dụng các dược phẩm ất hợp pháp (xem định nghĩa ên dướ ), hoặc án hay mồ chà
v ệc án dược chất có k m soát, (xem định nghĩa ên dướ ), trong kh ở trường, trong khuôn v ên nhà trường,
hoặc tạ một ộ phận của nhà trường theo luật tư pháp của Cơ quan G áo dục T u ang hoặc một học khu; hoặc
3. Cố tình gây thương tổn thân th ngh êm trọng (xem định nghĩa ên dướ ) cho ngườ khác trong kh ở trường,
trong khuôn v ên trường, hoặc tạ một ộ phận của nhà trường theo luật tư pháp của Cơ quan G áo dục T u ang
hoặc một học khu.

Những định nghĩa nào áp dụng cho quy định này?
“Dược chất có k m soát” có nghĩa là một dược phẩm hoặc dược chất khác được xác định theo các ảng , , , V,
hoặc V trong mục 202(c) của Đạo luật về Các Dược chất Có K m soát (Controlled Su stances Act - 21 U.S.C. 812(c)).
“Dược phẩm ất hợp pháp” có nghĩa là một dược chất có k m soát; nhưng không ao gồm một dược chất có k m
soát được tàng trữ hoặc sử dụng hợp pháp dướ sự g ám sát của một chuyên g a chăm sóc sức khỏe có g ấy phép hoặc được
tàng trữ hoặc sử dụng hợp pháp theo ất kỳ cơ quan nào khác theo Đạo luật đó hoặc theo ất kỳ đ ều khoản nào của luật
pháp Liên bang.
“Thương tổn thân th ngh êm trọng” có nghĩa được gán cho thuật ngữ “thương tổn thân th ngh êm trọng” ở đoạn (3)
của mục con (h) trong mục 1365 của đ ều 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
"Vũ khí" có nghĩa được gán cho thuật ngữ "vũ khí nguy h m" ở đoạn (2) của mục con đầu t ên (g) trong mục 930 của
đ ều 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
Đ ết thêm thông t n và một và ví dụ, xem Phụ lục của tà l ệu này.

Thay đổi Bố trí Vì Bị Loại do Kỷ luật
Thay đổi bố trí vì bị loại do kỷ luật là gì?
V ệc loạ một đứa trẻ khuyết tật ra khỏ ố trí học tập h ện tạ của đứa trẻ là một thay đổ ố trí nếu:
1. Thờ g an loạ trong hơn 10 ngày học l ên t ếp; hoặc
2. Đứa trẻ ị loạ l ên tục tạo nên một mô thức vì:
a. Một loạt các trường hợp ị loạ trong tổng số trên 10 ngày học trong một năm học;
b. Hành v của đứa trẻ g ống đáng k vớ hành v của nó trong những vụ trước đó dẫn đến v ệc l ên t ếp ị gạch
tên; và
c. Trong các nhân tố ổ sung như thờ lượng của mỗ lần ị loạ , tổng thờ g an đứa trẻ ị loạ , và thờ g an cách
nhau g ữa các lần ị loạ .
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Ai là người quyết định liệu có thay đổi bố trí hay không?
Cho dù một mô thức v ệc ị loạ có tạo nên một sự thay đổ ố trí có được học khu xác định dựa trên cơ sở từng trường hợp
một hay không, nếu không đủ, phả được đánh g á qua các t ến trình thủ tục tố tụng ình thường và các t ến trình tư pháp.

Nhà trường có phải thông báo cho tôi biết khi nào việc loại tạo ra sự thay đổi bố trí?
Có. Vào ngày đưa ra quyết định v ệc gạch tên, v ệc gạch tên đó là một thay đổ ố trí cho đứa trẻ vì có v phạm nộ quy về
hành v của học s nh, học khu phả thông áo cho cha mẹ về quyết định đó, và cung cấp cho cha mẹ ản thông áo về các
ện pháp ảo vệ theo thủ tục.

Xác định Môi trường
Ai là người xác định môi trường trong đó con tôi được giáo dục trong thời gian bị loại?
Nhóm EP phả xác định mô trường g áo dục thay thế tạm thờ cho những lần gạch tên nào là sự thay đổ
lần gạch tên ở các đầu đề Thẩm quyền Bổ sung và Các Trường hợp Đặc biệt, ở ên trên.

ố trí, và những

Kháng nghị
Tôi có thể làm gì nếu tôi không đồng ý với quyết định về việc loại bỏ hoặc bố trí do kỷ luật của con tôi?
Cha mẹ của đứa trẻ khuyết tật có th nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường (xem ên trên) đ yêu cầu xét xử
theo thủ tục tố tụng ình thường nếu họ không đồng ý vớ :
1. Bất kỳ quyết định nào l ên quan đến v ệc ố trí được lập ra theo các đ ều khoản kỷ luật; hoặc
2. V ệc xác định u h ện như mô tả ên trên.

Học khu có thể nộp đơn kháng nghị về biện pháp kỷ luật con tôi không?
Học khu có th nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường đ yêu cầu xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường nếu
họ cho rằng v ệc duy trì sự ố trí h ện tạ của đứa trẻ có đủ khả năng dẫn đến thương tổn cho đứa trẻ hoặc cho ngườ khác.

ALJ có thẩm quyền gì?
Một ALJ phả t ến hành xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường và đưa ra quyết định. ALJ có th :
1. Trả đứa trẻ ị khuyết tật lạ mô trường ố trí nơ đứa trẻ ị loạ nếu ALJ xác định rằng v ệc loạ đó là v phạm các
quy định được mô tả trong đầu đề Thẩm quyền của Viên chức Nhà trường, hoặc hành v của đứa trẻ đó là một u
h ện khuyết tật của nó; hoặc
2. Ra lệnh thay đổ ố trí của đứa trẻ khuyết tật đến một mô trường g áo dục thay thế tạm thờ trong không quá 45
ngày học nếu ALJ xác định rằng v ệc duy trì sự ố trí h ện tạ của đứa trẻ có đủ khả năng dẫn đến thương tổn cho
đứa trẻ hoặc ngườ khác.
Những thủ tục xét xử này có th được lặp lạ , nếu học khu cho rằng v ệc trả lạ đứa trẻ về ố trí an đầu có đủ khả năng dẫn
đến thương tổn cho đứa trẻ hoặc cho ngườ khác.

Khi tôi hoặc một cơ quan công quyền nộp đơn khiếu nại theo thủ tục tố tụng bình thường về hành vi hoặc biện
pháp kỷ luật con tôi?
Bất kỳ kh nào cha mẹ hoặc học khu nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường đ yêu cầu xét xử như thế, một
uổ xét xử phả được tổ chức đáp ứng các quy định như mô tả ên trên, trừ trường hợp sau đây:
1. Nha G áo dục o a phả ố trí một uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường nhanh chóng, phả được tổ chức
trong vòng 20 ngày học k từ ngày yêu cầu xét xử và phả đ đến một quyết định trong vòng 10 ngày học sau uổ
xét xử.
2. Trừ ph cha mẹ và học khu thỏa thuận ằng văn ản ỏ uổ họp, hoặc thỏa thuận sử dụng quy trình hòa g ả , một
uổ họp g ả quyết phả được tổ chức trong vòng ảy ngày lịch k từ kh nhận được thông áo về kh ếu nạ theo
thủ tục tố tụng ình thường. Buổ xét xử có th được t ến hành trừ ph vấn đề đã được g ả quyết làm hà lòng cả
ha ên trong 15 ngày lịch k từ kh nhận được kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường.

Nếu tôi không đồng ý với quyết định của ALJ thì sao?
Một ên có th kháng nghị quyết định trong uổ xét xử nhanh theo thủ tục tố tụng ình thường theo cùng cách kháng nghị
quyết định trong uổ xét xử theo thủ tục tố tụng ình thường.
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Bố trí Trong khi Kháng nghị
Con tôi được bố trí học ở đâu trong thời gian có kháng nghị theo các điều khoản này?
Kh , như mô tả ên trên, cha mẹ hoặc học khu đã nộp đơn kh ếu nạ theo thủ tục tố tụng ình thường l ên quan đến các vấn
đề kỷ luật, đứa trẻ phả (trừ ph cha mẹ và Nha G áo dục o a hoặc học khu thỏa thuận ngược lạ ) vẫn ở trong mô trường
g áo dục thay thế tạm thờ chờ quyết định của ALJ, hoặc cho đến kh hết hạn thờ g an gạch tên như quy định và mô tả ở
đầu đề Thẩm quyền của Nhân viên Nhà trường, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.

Các Biện pháp Bảo vệ Trẻ em Chưa Đủ tiêu chuẩn Tham gia Chương trình Giáo dục Đặc biệt và
nhận Các Dịch vụ Liên quan
Tôi có thể sử dụng các biện pháp bảo vệ theo những điều khoản kỷ luật này nếu con tôi hiện không được xác
định là đủ tiêu chuẩn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt?
Nếu một đứa trẻ chưa được xác định đủ t êu chuẩn nhận dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan đồng thờ v
phạm nộ quy về hành v của học s nh, nhưng học khu đã ết trước kh có hành v dẫn đến ện pháp kỷ luật rằng đứa trẻ
là một trẻ khuyết tật, thì đứa trẻ đó có th có ất kỳ ện pháp ảo vệ nào được mô tả trong thông áo này.

Học khu "thừa nhận" con tôi là một đứa trẻ khuyết tật có nghĩa là gì?
Một học khu phả được xem là có nhìn nhận rằng một đứa trẻ là trẻ khuyết tật nếu, trước kh có hành v dẫn đến ện pháp
kỷ luật:
1. Cha mẹ của đứa trẻ ày tỏ quan ngạ ằng văn ản rằng đứa trẻ cần dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên
quan vớ các v ên chức g ám sát hoặc hành chính của cơ quan g áo dục thích hợp, hoặc một g áo v ên của đứa trẻ;
2. Cha mẹ yêu cầu một ản đánh g á l ên quan đến yêu cầu đủ t êu chuẩn nhận dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch
vụ l ên quan theo Phần B của DEA; hoặc
3. Giáo viên của đứa trẻ hoặc các v ên chức khác của học khu ày tỏ những quan ngạ cụ th về mô thức hành v của
đứa trẻ trực t ếp vớ g ám đốc chương trình g áo dục đặc ệt của học khu hoặc vớ các v ên chức g ám sát khác
của học khu.

Quy định này có ngoại lệ không?
Một học khu không được xem là có nhận ết nếu:
1. Cha mẹ của đứa trẻ không cho phép đánh g á đứa trẻ hoặc từ chố các dịch vụ g áo dục đặc
2. Đứa trẻ đã được đánh g á và xác định không phả là trẻ khuyết tật theo Phần B của DEA.

ệt; hoặc

Những điều kiện nào được áp dụng nếu học khu không có cơ sở nhìn nhận rằng con tôi là một đứa trẻ khuyết
tật?
Nếu trước kh t ến hành các ện pháp kỷ luật đứa trẻ, học khu không ết rằng đứa trẻ là trẻ khuyết tật, như mô tả ên trên,
thì đứa trẻ có th phả chịu các ện pháp kỷ luật như được áp dụng đố vớ trẻ không ị khuyết tật có những hành v tương
tự.
Tuy nh ên, nếu có yêu cầu đánh g á đứa trẻ trong thờ g an đứa trẻ chịu
nhanh chóng.

ện pháp kỷ luật, ản đánh g á phả được t ến hành

Cho đến kh ản đánh g á được hoàn tất, đứa trẻ vẫn ở trong chương trình ố trí học tập được các cơ quan thẩm quyền nhà
trường quyết định, có th gồm có v ệc cho ngừng học hoặc đuổ học mà không có các dịch vụ g áo dục.
Nếu đứa trẻ được xác định là trẻ khuyết tật, kh xem xét thông t n cân nhắc từ ản đánh g á được học khu t ến hành, và
thông t n do cha mẹ cung cấp, thì học khu phả cung cấp dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan tuân theo Phần
B của DEA, k cả các quy định kỷ luật như mô tả ên trên.

Việc Chuyển đến và Biện pháp Của Các Cơ quan Thực thi Pháp luật và Tư pháp
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Nhà trường hoặc AEA có thể chuyển con tôi đến cơ quan thực thi pháp luật hoặc báo cáo về tội mà con tôi bị
nghi ngờ phạm phải hay không?
Có. Phần B của DEA không:
1. Cấm một cơ quan áo cáo tộ của một đứa trẻ khuyết tật cho các cơ quan thẩm quyền thích hợp; hoặc
2. Ngăn các cơ quan thực th pháp luật và tư pháp T u ang v ệc th hành nh ệm vụ của họ l ên quan đến v ệc áp
dụng luật pháp L ên ang và t u ang đố vớ các tộ của một đứa trẻ khuyết tật.

Nhà trường hoặc AED phải làm gì nếu họ báo cáo về con tôi cho các cơ quan thực thi pháp luật?
Nếu một học khu áo cáo tộ của một đứa trẻ khuyết tật, thì học khu:
1. Phả đảm ảo các ản sao hồ sơ chương trình g áo dục đặc ệt và hồ sơ kỷ luật của đứa trẻ được chuy n đ các cơ
quan thẩm quyền xem xét đến cá nhân mà cơ quan đó áo cáo; và
2. Có th chuy n các ản sao hồ sơ chương trình g áo dục đặc ệt và hồ sơ kỷ luật của đứa trẻ chỉ ở mức độ được
Đạo luật Quyền lợ G áo dục và Quyền Riêng tư dành cho G a đình (FERPA) cho phép.

CÁC Đ Ề KHOẢN DÀNH CHO CHA MẸ ĐẠ D

N

Tại sao phải chỉ định cha mẹ đại diện?
Mỗ học khu, AEA, và t u ang phả đảm ảo rằng các quyền lợ của một đứa trẻ được ảo vệ kh :
1. Không th xác định cha mẹ;
2. Học khu hoặc AEA, sau những nỗ lực hợp lý, không th tìm ra cha mẹ;
3. Đứa trẻ là trẻ được T u ang ảo trợ theo luật pháp của t u ang o a;
4. Trong trường hợp đứa trẻ là trẻ được T u ang ảo trợ, vị thẩm phán thụ lý trường hợp của đứa trẻ có th chọn
cách chỉ định một cha mẹ đạ d ện (Các t êu chí được l ệt kê ên dướ .); hoặc
5. Đứa trẻ là trẻ vô g a cư không có ngườ đ kèm.

AEA cần phải làm gì?
Trách nh ệm của một AEA gồm có v ệc chỉ định một ngườ làm ngườ đạ d ện cho cha mẹ. V ệc này phả có một phương
pháp đ :
1. Xác định l ệu đứa trẻ có cần cha mẹ đạ d ện hay không; và
2. Chỉ định cha mẹ đạ d ện cho đứa trẻ.

Các tiêu chí để được chọn làm người đại diện là gì?
AEA có th chọn cha mẹ đạ d ện theo cách được luật pháp T u ang cho phép. AEA phả đảm ảo rằng ngườ được chọn
làm cha mẹ đạ d ện:
1. Không phả là nhân v ên của Nha G áo dục o a, AEA, hoặc học khu hay ất kỳ cơ quan nào khác l ên quan đến
v ệc g áo dục hoặc chăm sóc đứa trẻ;
2. Không có lợ ích cá nhân hoặc chuyên môn xung đột vớ lợ ích của đứa trẻ mà họ đạ d ện; và
3. Có k ến thức và kỹ năng đảm ảo v ệc đạ d ện đầy đủ cho đứa trẻ.
Một ngườ khác đủ t êu chuẩn làm cha mẹ đạ d ện không phả là nhân v ên của cơ quan đó chỉ vì ngườ đó được cơ quan
đó trả t ền đ đóng va trò cha mẹ đạ d ện.

Nếu đứa trẻ là trẻ vô gia cư không có người đi kèm thì sao?
Trong trường hợp đó, các nhân v ên thích hợp của nơ tạm cư khẩn cấp, nơ tạm cư chuy n t ếp, các chương trình s nh hoạt
độc lập, và các chương trình t ếp cận đường phố có th được chỉ định là ngườ đạ d ện tạm thờ , cho đến kh có th chỉ
định một ngườ đạ d ện đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Trách nhiệm của cha mẹ đại diện là gì?
Cha mẹ đạ d ện có th đạ d ện cho đứa trẻ trong mọ vấn đề l ên quan đến:
1. Nhận dạng, đánh g á, và ố trí học của con quý vị; và
2. V ệc cung cấp chương trình g áo dục công thích hợp m ễn phí (FAPE) cho con quý vị.

Cha mẹ đại diện phải được chỉ định cho đứa trẻ trong thời gian nào?
T u ang phả có những nỗ lực hợp lý đ đảm ảo v ệc chỉ định cha mẹ đạ d ện trong không quá 30 ngày lịch sau kh một
AEA xác định rằng đứa trẻ cần cha mẹ đạ d ện.
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CH YỂN Q YỀN CHO ĐỨA RẺ
T u ang o a cung cấp các chính sách và thủ tục ở mức độ theo đó đứa trẻ được ảo vệ quyền r êng tư, kh xem xét độ tuổ
của con quý vị và loạ hoặc mức độ nghiêm trọng của khuyết tật. Quyền lợ về hồ sơ học tập được chuy n cho con quý vị ở tuổ
18. Tuy nh ên, hồ sơ học tập sẽ được cung cấp cho cha mẹ nếu cá nhân đủ t êu chuẩn đó được xác định là một học s nh phụ
thuộc theo định nghĩa trong Bộ luật Lợ tức Nộ ộ (Internal Revenue Code).

Khi nào các quyền lợi thủ tục theo IDEA 2004 được chuyển cho con tôi?
Quyền lợ của cha mẹ theo DEA sẽ được chuy n cho con của quý vị ở tuổ trưởng thành. Tuổ trưởng thành là 18 tuổ ở
t u ang o a, trừ trường hợp đứa trẻ khuyết tật được xác định về mặt pháp lý là không đủ khả năng theo luật pháp t u
ang o a. Ngoà ra, tất cả trẻ vị thành n ên đến tuổ trưởng thành trước kh kết hôn. Một ngườ dướ 18 tuổ nhưng đã ị
truy tố, uộc tội, và phán quyết như một ngườ trưởng thành cũng có tư cách trưởng thành.

Ở tuổi trưởng thành thì sao?
1.
2.
3.

Học khu sẽ cung cấp ất kỳ thông áo nào theo yêu cầu của luật pháp cho cả quý vị lẫn con quý vị.
Tất cả các quyền lợ khác dành cho quý vị sẽ được chuy n cho con quý vị (k cả thanh th ếu n ên ị g am g ữ
trong một trạ g áo dưỡng dành cho trẻ vị thành n ên hoặc ngườ lớn của L ên ang, o a hoặc địa phương).
Bắt đầu kh ít nhất một năm trước kh con quý vị đến tuổ trưởng thành theo luật pháp t u ang o a, EP của con
quý vị sẽ gồm có một ản thông áo cho con của quý vị ết các quyền lợ sẽ được chuy n cho con quý vị lúc đến
tuổ trưởng thành. Các quyền lợ g áo dục đặc ệt được chuy n cho học s nh kh học s nh đến tuổ trưởng thành.

Vớ tư cách là cha mẹ, quý vị sẽ vẫn có quyền vốn có ngoạ trừ quyền yêu cầu một EE, và quyền đồng ý cho đánh g á an
đầu hoặc đánh g á lạ . Quý vị sẽ có th tham dự và tham g a các uổ họp EP nếu học s nh đó, học khu hoặc AEA mờ quý
vị. Theo luật pháp t u ang o a, quý vị vẫn có quyền sử dụng các thủ tục g ả quyết ất đồng như mô tả trong thông áo
này.

V

C CHA MẸ ĐƠN PHƯƠN
CHƯƠN
RÌNH

BỐ RÍ CHO RẺ HỌC Ạ RƯỜN
Ư KH VẤN ĐỀ LÀ
ÁO DỤC CÔN
HÍCH HỢP M ỄN PHÍ (FAPE)

Khi nào học khu sẽ không thanh toán chi phí học tập tại một trường tư cho con tôi là trẻ khuyết tật?
DEA không quy định học khu hoặc AEA phả thanh toán ch phí g áo dục tạ một trường hoặc cơ sở tư, k cả dịch vụ g áo
dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan dành cho đứa con khuyết tật của quý vị, nếu:
1. Học khu cung cấp FAPE cho con quý vị; và
2. Quý vị chọn cách ố trí cho đứa trẻ học tạ một trường hoặc cơ sở tư.
Vu lòng lưu ý rằng có th có quyền nhất định được luật pháp t u ang và l ên ang đặt ra đ nhận dịch vụ g áo dục đặc
ệt và các dịch vụ l ên quan cho trẻ em khuyết tật được cha mẹ cho học tạ các trường tư được chứng nhận. Dịch vụ g áo
dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan như thế dành cho những trẻ em này sẽ được các cơ quan công quyền cung cấp.
Nếu có ất đồng g ữa quý vị và học khu l ên quan đến tính khả dụng của một chương trình thích hợp dành cho con quý vị,
thì vấn đề a phả thanh toán phả được đưa ra xét xử công ằng theo thủ tục tố tụng ình thường.

Tôi có thể được hoàn tiền đối với việc bố trí con tôi học tại trường tư hay không?
Nếu con quý vị đã được xác định là cá nhân đủ t êu chuẩn theo DEA và đã nhận được dịch vụ g áo dục đặc ệt và các
dịch vụ l ên quan tạ trường và sau đó quý vị đăng ký cho con mình học tạ một cơ sở trước tuổ đ học, trường t u học
hoặc trương sơ trung tư thục mà không có sự đồng ý hoặc g ấy chuy n của học khu, thì tòa án hoặc một ALJ có thể yêu cầu
học khu hoàn t ền cho quý vị đố vớ ch phí học nếu:
1. Tòa án hoặc ALJ nhận thấy rằng cơ quan đó đã không cung cấp FAPE cho con quý vị đúng hạn trước kh học tạ
trường tư; và
2. V ệc ố trí học tạ trường tư và thích hợp.
Một ALJ hoặc tòa án có th nhận thấy v ệc ố trí học tạ trường tư là thích hợp ngay cả kh nó không đáp ứng các t êu
chuẩn của t u ang được áp dụng cho chương trình g áo dục được Nha G áo dục o a, AEA, và học khu cung cấp.

Khoản hoàn tiền học tại trường tư có thể bị cắt giảm hoặc từ chối hay không?
Có. Khoản hoàn t ền có th ị cắt g ảm hoặc từ chố nếu:
1. Tạ uổ hợp EP gần đây nhất mà quý vị tham dự trước kh chuy n trường, quý vị đã không thông áo cho Nhóm
EP rằng quý vị từ chố sự ố trí đề xuất đ cung cấp một ản FAPE cho con quý vị, k cả v ệc ày tỏ những quan
ngạ của quý vị về sự ố trí đề xuất và ý định của quý vị cho con học tạ trường tư ằng ch phí công;
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2.
3.
4.

Quý vị đã không thông áo ằng văn ản 10 ngày làm v ệc (k cả ngày lễ trong ngày làm v ệc) trước kh chuy n
trường gồm có những quan ngạ cũng như lý do của quý vị;
Trước kh chuy n trường học khu hoặc AEA yêu cầu một ản đánh g á và quý vị không đưa con tớ ; hoặc
Nếu tòa án nhận thấy rằng hành động của quý vị là ất hợp lý.

Việc cắt giảm hoặc từ chối hoàn tiền học tại trường tư có ngoại lệ hay không?
Theo DEA, không được cắt g ảm hoặc từ chố ch phí hoàn t ền nếu:
1. Học khu ngăn trở quý vị cung cấp thông áo theo yêu cầu.
2. Quý vị đã không nhận được thông áo về những quy định này.
3. V ệc tuân thủ có khả năng dẫn đến tổn hạ th chất cho đứa trẻ.
Không được cắt g ảm hoặc từ chố ch phí hoàn t ền, theo quyết định của tòa án hoặc một ALJ, vì không cung cấp thông
áo theo yêu cầu nếu:
1. Quý vị mù chữ và không th v ết được t ếng Anh; hoặc
2. V ệc tuân thủ có khả năng dẫn đến tổn hạ ngh êm trọng về mặt tình cảm cho con quý vị.
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PHỤ LỤC
Đị h

hĩ

Vì ngôn ngữ được sử dụng trong luật rất cụ th , ên dướ là một và định nghĩa g úp quý vị h u luật. Vớ tư cách là cha mẹ,
quý vị cần nâng cao nhận thức về những gì mình đọc - ví dụ ‘phả ’ và ‘sẽ' trong luật khác vớ ‘có th ’. Phải và sẽ là những đ ều
‘phả xảy ra’ và ‘có th ’ cho ết có sự lựa chọn làm hoặc không làm. Không phả mọ thuật ngữ định nghĩa trong luật được l ệt
kê ở đây. Hãy trao đổ vớ các v ên chức học khu của quý vị, tư vấn v ên AEA, các vị cha mẹ khác, nhân v ên chương trình Kết
nố Cha mẹ-Nhà G áo dục trong AEA của quý vị, và/hoặc PT của o a đ được g úp đỡ h u ý nghĩa của những từ khác.
Ngày; ngày làm
v ệ ; à họ
Chươ

trì h
ô
thí h hợp m ễ
phí h ặ FAPE
rẻ vô
ư

Chươ

trì h
ệt
hó h ặ IEP
Nhóm hươ
trì h
ệt hó h ặ
Nhóm IEP
N ô
ữ Bả x

Ngày có nghĩa là ngày lịch trừ ph được định nghĩa ngược lạ là ngày làm v ệc hoặc ngày học. Ngày
làm v ệ có nghĩa là từ thứ Ha đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ L ên ang và T u ang (trừ ph ngày lễ
được đưa cụ th vào chỉ định ngày làm v ệc). N à họ có cùng ý nghĩa đố vớ tất cả các trẻ em đ
học, k cả những em ị hoặc không ị khuyết tật.
Dịch vụ g áo dục đặc ệt và các dịch vụ l ên quan (1) được cung cấp ằng ch phí công, dướ sự g ám
sát và chỉ đạo công, và m ễn phí; (2) đáp ứng các t êu chuẩn của T u ang, k cả các quy định của
DEA 2004; (3) gồm có các dịch vụ trước tuổ đ học, trường t u học, hoặc g áo dục sơ trung thích
hợp, và (4) được cung cấp tuân thủ chương trình g áo dục cá ệt hóa ( EP).
Ý nghĩa gán cho thuật ngữ này trong mục 725 (42 U.S.C. 11434a) của Đạo luật Hỗ trợ Ngườ Vô g a
cư McK nney-Vento, được chỉnh sửa, 42 U.S.C. 11431 và các đạo luật sau đó.
Thuật ngữ “trẻ em và thanh th ếu n ên vô g a cư” -(A) có nghĩa là các cá nhân không có nơ cư trú qua đêm cố định, thường xuyên, và đầy đủ; và
(B) gồm có-( ) trẻ em và thanh th ếu n ên sống chung nhà vớ ngườ khác vì mất nhà ở, gặp khó khăn về
k nh tế, hoặc một lý do tương tự; sống trong các nhà nghỉ, khách sạn, công v ên dành cho xe
moóc, hoặc nơ cắm trạ vì th ếu chỗ ở đầy đủ thay thế; sống trong những nơ tạm
cư khẩn cấp hoặc chuy n t ếp; ị ỏ rơ trong các ệnh v ện; hoặc chờ ố trí nhận con nuô ;
( ) trẻ em và thanh th ếu n ên có nơ trú ẩn qua đêm dà hạn là một nơ công cộng hoặc tư
nhân không dành cho hoặc thường được sử dụng làm nơ ngủ thường xuyên cho con ngườ
( ) trẻ em và thanh th ếu n ên sống trong xe hơ , công v ên, nơ công cộng, các tòa nhà ỏ
hoang, nhà ở dướ chuẩn, tram xe uýt hoặc xe lửa, hoặc các mô trường tương tự; và
( v) trẻ em nhập cư đủ t êu chuẩn là ngườ vô g a cư vì những em này sống trong các đ ều
k ện được mô tả trong các đ ều khoản ( ) đến ( ).
Hồ sơ ằng văn ản về các dịch vụ g áo dục đặc ệt của một cá nhân đủ t êu chuẩn được lập, đánh
g á, và chỉnh sửa vớ một Nhóm EP. Tà l ệu của EP gh lạ các quyết định đạt được tạ uổ họp EP
và đặt ra ản cam kết ằng văn ản về những tà nguyên cần th ết dành cho cá nhân đủ t êu chuẩn
nhận các dịch vụ cần th ết thích hợp vớ những nhu cầu học tập đặc ệt của cá nhân đó.
Một nhóm các cá nhân chịu trách nh ệm lập, đánh g á, hoặc chỉnh sửa EP cho một đứa trẻ khuyết tật.

Kh được sử dụng l ên quan đến một cá nhân có mức lưu loát t ếng Anh hạn chế, có nghĩa như sau:
1. Ngôn ngữ thường được cá nhân đó sử dụng, hoặc, trong trường hợp của một đứa trẻ, ngôn
ngữ thường được cha mẹ của đứa trẻ sử dụng
2. Trong tất cả các trường hợp t ếp xúc trực t ếp vớ đứa trẻ (k cả ản đánh g á về đứa trẻ),
ngôn ngữ thường được đứa trẻ sử dụng tạ nhà hoặc trong mô trường học tập.
Đố vớ một cá nhân kh ếm thính hoặc kh ếm thị, hoặc đố vớ một cá nhân không có ngôn ngữ v ết,
hình thức l ên lạc thường được cá nhân đó sử dụng (chẳng hạn như ngôn ngữ dấu h ệu, chữ Bra lle,
hoặc g ao t ếp ằng lờ ).
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Ch mẹ

Có nghĩa là:
1. Cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuô của đứa trẻ;
2. Cha mẹ nuô , trừ ph luật pháp T u ang, các quy định hoặc những ràng uộc hợp đồng vớ
một cơ quan T u ang hoặc địa phương ngh êm cấm cha mẹ nuô đóng va trò cha mẹ;
3. Ngườ ảo trợ (nhưng không phả là T u ang nếu đứa trẻ là trẻ được T u ang ảo trợ);
4. Một cá nhân đóng va trò cha mẹ ruột hoặc cha mẹ nuô (k cả ông à, cha mẹ kế, hoặc ngườ
thân khác) sống cùng đứa trẻ, hoặc một cá nhân có trách nh ệm pháp lý về phúc lợ của đứa
trẻ; hoặc
5. Cha mẹ đạ d ện được chỉ định.

Nhậ ạ
nhân

Thông tin có:
1. Tên của đứa trẻ, của cha mẹ đứa trẻ, hoặc của thành v ên khác trong g a đình;
2. Địa chỉ của đứa trẻ;
3. Thông t n nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như số an s nh xã hộ hoặc mã số học s nh của đứa
trẻ; hoặc
4. Danh sách các đặc đ m cá nhân hoặc những thông t n khác g úp có th nhận dạng đứa trẻ
vớ mức chắc chắn hợp lý.
Đị h

hĩ – C

rườ

hợp Kỷ l ật Đặ

ệt

Dượ hất ó
k ms t

Một dược phẩm hoặc dược chất khác được xác định theo các ảng , , , V, hoặc V trong mục
202(c) của Đạo luật về Các Dược chất Có K m soát (Controlled Su stances Act - 21 U.S.C. 812(c)).
Đ ết danh sách, hãy tham khảo

Dượ phẩm ất
hợp ph p

Một dược chất có k m soát; nhưng không ao gồm một dược chất có k m soát được tàng trữ hoặc sử
dụng hợp pháp dướ sự g ám sát của một chuyên g a chăm sóc sức khỏe có g ấy phép hoặc được tàng
trữ hoặc sử dụng hợp pháp theo ất kỳ cơ quan nào khác theo Đạo luật về Các Dược chất Có K m
soát hoặc theo ất kỳ đ ều khoản nào của luật pháp L ên ang.
“ hươ tổ thâ th
h êm trọ ” có nghĩa được gán cho thuật ngữ "thương tổn thân th ngh êm
trọng" ở đoạn (3) của mục con (h) trong mục 1365 của đ ều 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
Thuật ngữ "thương tổn thân th ngh êm trọng" có nghĩa là thương tổn thân th , l ên quan đến1. Nguy cơ tử vong đáng k ;
2. Rất đau đớn về th xác;
3. B ến dạng rõ rệt và kéo dà ; hoặc
4. Mất hoặc th ếu chức năng của một ộ phận, cơ quan, hoặc chức năng thần k nh kéo dà .

http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html

hươ tổ ơ
th
h êm trọ

http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00001365----000-.html

Vũ khí

Vũ khí có nghĩa được gán cho thuật ngữ "vũ khí nguy h m" ở đoạn (2) của mục con đầu t ên (g)
trong mục 930 của đ ều 18, Bộ luật Hoa Kỳ.
Thuật ngữ "vũ khí nguy h m" có nghĩa là vũ khí, th ết ị, dụng cụ, vật l ệu, hoặc hóa chất, vật sống
hoặc chết, được sử dụng đ , hoặc sẵn sàng có khả năng, gây ra tử vong hoặc thương tổn thân th
ngh êm trọng, trừ trường hợp thuật ngữ đó không ao gồm dao ỏ tú có lưỡ dà chưa đến 2 1/2 nch.
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930----000-.html
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Đơn Mẫu để Hỗ trợ Cha mẹ/Người Bảo trợ trong việc Yêu cầu Họp Trước khi Xét xử

VUI LÒNG V Ế HOA
Ngày tháng: __________________

Tôi, ______________________________________________, yêu cầu có cuộc họp trước kh xét xử.

Thông tin về Đứa trẻ

Tên của quý vị

__________________________________________________________________________________________________________
Tên của đứa trẻ

Ngày sinh của đứa trẻ

__________________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ nơi đứa trẻ sống (để có thông tin liên hệ)

__________________________________________________________________________________________________________
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ sống

__________________________________________________________________________________________________________
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ theo học, nếu khác với nơi đứa trẻ sống.

Tên của Cha mẹ/Ngườ Bảo trợ: _____________________________________________________________________________

Thông tin về Cha mẹ/Người Bảo trợ

Địa chỉ gử thư (đ có thông t n l ên hệ):______________________________________________________________________
Thành phố: _______________________________________ T u ang: ______________________________ Mã Zip: _______
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: ______________________________ Thư đ ện tử (nếu có): ____________________________________
Nếu có một cha mẹ/người bảo trợ khác tại một địa chỉ khác có các quyền lợi của cha mẹ, vui lòng điền vào mẫu sau:

Tên của Cha mẹ/Ngườ Bảo trợ: _____________________________________________________________________________
Địa chỉ gử thư (đ có thông t n l ên hệ): _______________________________________________________________________
Thành phố: _____________________________________ T u ang: ______________________________ Mã Zip: _________
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: _______________________________ Thư đ ện tử (nếu có): ___________________________________

Mô tả nội dung sau (sử dụng các tấm giấy bổ sung, nếu cần thêm chỗ trống):
1. Bản chất của vấn đề:

2. Các dữ k ện của trường hợp này l ên quan đến vấn đề ên trên:

3. G ả pháp đề xuất của quý vị cho vấn đề này:
Tên, địa chỉ, số đ ện thoạ hoặc thông t n l ên hệ của ngườ nộp yêu cầu, nếu không phả cha mẹ/ngườ ảo trợ: ________________________ _
________________________________________________________________________________________________________________
Chức vụ/va trò của ngườ nộp yêu cầu, nếu không phả cha mẹ/ngườ ảo trợ:
_______________________________________________________________
ử mẫ đơ đã đ ề đế ỪN ơ q
s đâ :
1. Họ kh đã đư r q ết đị h mà q ý vị khô đồ
Đị hỉ Có th l ê lạ tạ rườ họ ủ Q ý vị
2.
m đố hươ trì h
đặ
ệt ủ AEA.
3. Giám đố , Nh
w
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
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Đơn Mẫu để Hỗ trợ Cha mẹ/Người Bảo trợ trong việc Nộp
Khiếu nại (Xét xử) theo Thủ tục Tố tụng Bình thường
Ngày tháng: ______________Tôi, ____________________________________ yêu cầu có uổ xét xử trước một Thẩm phán Luật Hành chính của T u ang.

Thông tin về Cha mẹ/Người Bảo trợ

Thông tin về Đứa trẻ

Tên của quý vị

_____________________________________________________________________________________________________________________
Tên của đứa trẻ

Ngày sinh của đứa trẻ

_____________________________________________________________________________________________________________________
Địa chỉ nơi đứa trẻ sống (để có thông tin liên hệ)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ sống

_____________________________________________________________________________________________________________________
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ theo học nếu khác với nơi đứa trẻ sống

Tên của Cha mẹ/Ngườ Bảo trợ: _____________
____________________________________________________________
Địa chỉ gử thư (đ có thông t n l ên hệ): ____________
_____________________________________________
Thành phố: ______________________________________________ T u ang: __________________________________ Mã Zip: _______
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: __________________________________ Thư đ ện tử (nếu có) __________________________________________
Có một h mẹ/ ườ ả trợ kh
vu lòng đ ền vào mẫu sau:

tạ một đị

hỉ kh

ó

q

ề lợ ủ

h mẹ h

khô

? ____Có ___Không. Nếu có,

Tên Cha mẹ Ngườ ảo trợ:___________________________________________________________________________________________
Địa chỉ gử thư (đ có thông t n l ên hệ):________________________________________________________________________________
Thành phố: ______________________________________________ T u ang: ________________________________ Mã Zip: __ _____
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: ________________________________ Thư đ ện tử (nếu có) _________________________________
___

Mô tả nội dung sau (sử dụng các tấm giấy bổ sung, nếu cần thêm chỗ trống):

1. Bản chất của vấn đề:
2. Các dữ k ện của trường hợp này l ên quan đến vấn đề ên trên:

V ệc v phạm có xảy ra trên ha năm trước kh quý vị hoặc học khu

ết được hoặc lẽ ra đã

ết về hành động ngh ngờ

tạo nên cơ sở cho v ệc nộp tà l ệu này không?

_____ Có _____ Không

Trước khi buổi xét xử được thực sự tổ chức:
Tô /chúng tô đồng ý tham g a quy trình hòa g ả được học t u ang cung cấp: _____Có _____Không

Tên, địa chỉ và số đ ện thoạ của ngườ nộp yêu cầu, nếu không phả cha mẹ/ngườ

ảo trợ: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
Chức vụ/va trò của ngườ nộp yêu cầu, nếu không phả cha mẹ/ngườ

ảo trợ: _________________________________________________________________
(ví dụ: người giám sát, hiệu trưởng, luật sư)

Gửi mẫu đơn đã điền đến TỪNG cơ quan sau đây:
(Địa chỉ Có thể liên lạc tại Trường học của Quý vị)

1. Học khu đã đưa ra quyết định mà quý vị không đồng ý.
2. Giám đốc chương trình giáo dục đặc biệt của AEA.
3. Giám đốc, Nha Giáo dục Iowa
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
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Đơn Mẫu để Hỗ trợ Cha mẹ/Người Bảo trợ trong việc Nộp Đơn Khiếu nại

Thông tin về Cha mẹ/Người Bảo trợ

Thông tin về Đứa trẻ

Có th sử dụng quy trình kh ếu nạ kh quý vị cho rằng học khu hoặc một cơ quan g áo dục trong khu vực v phạm một q
đị h của Phần B của Đạo Luật G áo dục Ngườ Khuyết tật (IDEA).

Tên của đứa trẻ

Ngày sinh của đứa trẻ
Địa chỉ nơi đứa trẻ sống (để có thông tin liên hệ)
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ sống
Tên của Học khu, Trường học, và AEA nơi đứa trẻ theo học nếu khác với nơi đứa trẻ sống

Tên Cha mẹ Ngườ ảo trợ:___________________________________________________________________________________________
Địa chỉ gử thư (đ có thông t n l ên hệ): __________________________________________________________________________________
Thành phố: _____________________________________________ T u ang: ___________________________________ Mã Zip: _________
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: ______________________________________ Thư đ ện tử (nếu có)_________________________________________
Có một h mẹ/ h mẹ/ ườ ả trợ kh tạ một đị hỉ kh
ó
q ề lợ ủ h mẹ h khô ? _____Có _____Không. Nếu có,
vu lòng đ ền vào mẫu sau: Tên Cha mẹ Ngườ Bảo trợ:_______________________________________________________________________
Địa chỉ Gử thư (đ có thông t n l ên hệ):___________________________________________________________________________________
Thành phố: ___________________________________________ T u ang: ____________________________________ Mã Z p: _________
Số Đ ện thoạ /L ên hệ: ___________________________________ Thư đ ện tử (nếu có) ___________________________________________

Mô tả nội dung sau (sử dụng các tấm giấy bổ sung, nếu cần thêm chỗ trống):
1. Bản chất của vấn đề (gồm cả một bản khai cho biết cơ quan công quyền đã vi phạm một quy định của Đạo luật Giáo dục Người Khuyết Tật hoặc
Các uy định Giáo dục Đặc biệt của o a):
2. Các dữ kiện của trường hợp này liên quan đến vấn đề bên trên:
3. Giải pháp đề xuất của quý vị cho vấn đề này:

Việc vi phạm nghi ngờ có xuất hiện dưới một năm trước ngày Nha Giáo dục nhận được đơn khiếu nại hay không? _____ Có _____ Không
Tổ chức hoặc cá nhân nộp đơn khiếu nại: _____________________________________________________________________________________________
Địa chỉ: ________________________________________________________________________________________________________________________
Thành phố: _________________________________________________ Tiểu bang: ____________________________ Mã Zip: _______________________
Nếu là tổ chức, tên của người liên hệ: _________________________________________________________________________________________________
Số điện thoại hoặc hình thức liên hệ khác:___________________________________________________________________________________________

Gửi mẫu đơn đã điền đến TỪNG cơ quan sau đây:
(Địa chỉ Có thể liên lạc tại Trường học của Quý vị)

1. Học khu đã đưa ra quyết định mà quý vị không đồng ý.
2. Giám đốc chương trình giáo dục đặc biệt của AEA.
3. Giám đốc, Nha Giáo dục Iowa
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
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