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ພາກສະເໜີ
ໂຄງການ Early ACCESS ແມ່ນການຮ່ວມມກນລະຫວາງຄອບຄົ
ື ັ
່
ວ ແລະເດກໄວເຍາທມຄວາມຕ້
ັ
ົ ີ່ ີ
ອງການພເສດຂອງ
ິ
ເຂົາເຈົ້າ (ແຕເກີ
່ ດຮອດອາຍສາມປ)
ຸ
ີ ກບບນດາຜໃຫການບໍ
ັ ັ
ູ້ ້
ລິການຈາກພະແນກສກສາ,
ຶ
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະ
ແນກບໍລິການມະນຸດລັດໄອໂອວາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ Child Health Specialty Clinics ລັດໄອໂອວາ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງໂຄງການຮ່ວມມນແມ່
ື ີ້ ນເພອເຮດວຽກຮ່
ື່
ັ
ວມກັນໃນການການດ,
ໍ ົ ປະ ສານງານ ແລະ ສະໜອງບນດາການບລິ
ັ
ໍ ການ
ແລະຊັບພະຍາກອນຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນທີຈະຊ່
່
ວຍໃຫຄອບຄ
້
ົວສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກເກີດໃໝ່ ຫຼື ເດັກຫາກໍຮຽນຍ່
່
າງຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃຫຈະເລນເຕບໂຕຢ່
້
ີ
ີ
າງມພັ
ີ ດທະນາການ.
ພໍແມ່
່ ມສິ
ີ ດທຕ່
ິ າງໆ ເອນວ່
ີ້ າລະບຽບການປກປ້
ົ ອງຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງນາໃຊກັ
ໍ
້ ບທກໆດ້
ຸ
ານຂອງຂະບວນການຊ່ວຍເຫອໄລຍະຕນ
ຼື
ົ້
ເຊັ່ນວ່າ ການປະເມີນຜົນ, ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທີມງານແຜນການບໍລິການຄອບຄົວສະເພາະ
ບຸກຄນ
ົ (IFSP). ກດໝາຍ
ົ
ແລະ ກດລະບຽບຂອງລັ
ົ
ດ ແລະລດຖະບານກາງອະທິ
ັ
ບາຍສິ່ງທຈໍ
ີ່ າເປນຕ້
ັ ອງເກດຂຶ
ີ ້ນສໍາລບເດກ
ັ
ັ
ເກີດໃໝ່ ແລະເດັກຮຽນຍ່າງທີມສິ
່ ີ ດທເປັ
ີ່ ນພະຍາດ ຫມການຊັ
ຼື ີ
ກຊ້າດ້ານການພັດທະນາການ ເພອສົ
ື່ ່ງເສີມການເຕີບໂຕ
ແລະ ພັດທະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເອກະສານນີແມນໃບແຈ້
້ ່
ົ ອ ງຄຸ້ມຄອງຂອງທານ
ງບອກກ່ຽວກັບລະບຽບການປກປ້
່ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈສິດທຕ່
ິ າງໆ
ທີມໃຫທ່
່ ີ ້ ານ ແລະລກຂອງທານຜ່
ູ
່
ົ
ານກດໝາຍລັ
ດຖະບານກາງ, ກົດໝາຍວາດ້
່ ວຍການສກສາຂອງຄົ
ຶ
ນພິການ (IDEA)
ພາກ C, ເຊັ່ນດຽວກັບກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານ ຂອງລັດໄອໂອວາສໍາລັບລະບົບໃຫ້ກ ານບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນ
ແບບຄົບວົງຈອນ ຂອງໂຄງການ Early ACCESS.
ສໍາລັບຂມນເພີ
ໍ້ ູ
ີ ຽວກບສິ
ັ ດທຂອງທ່
ິ
້ ດຕຫາບກຄນໃດໜຶ
ໍ່
ຸ ົ
ໍ່
ີ້
່ມເຕມກ່
ານ, ໃຫຕິ
່ງຕໄປນ:
ຜູປະສານງານດ້
້
ານການບໍລິກາຂອງທ່ານ
ຜູໄດຮັ
້ ້ ບທນປະຈາເຂດພາກພື
ຶ
ໍ
້ນຂອງທ່ານ (ຂພົ
ໍ ບຫວໜ້
ົ
າການສຶກສາພເສດ)
ິ
ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາ
ສໍານັກງານຍຸດທະສາດ ແລະການສະໜັບສະໜູນຜູຮ
້ ຽນ
Grimes State Office Building
Des Moines, Iowa 50319-0146
515-281-3176
ສູນ ASK Resource Center, ເຊິ່ງເປັນສູນຝຶກອບຮມ
ົ ົ ແລະຂມນຂ່
ໍ້ ູ າວສານສໍາລັບພແມຂອງລດໄອໂອວາ
ໍ່ ່
ັ
5665 Greendale Road, Suite D
Johnston, IA 50131
1-800-450-8667
515-243-1713
ແຟັກ 515-243-1902
info@askresource.org
http://www.askresource.org

ອົງການ Disability Rights Iowa
400 East Court Avenue Suite 300
Des Moines, Iowa 50309
515-278-2502
515-278-0571 (TDD)
800-779-2502
515- 278-0539 ແຟັກ
info@disabilityrightsiowa.org
http://www.disabilityrightsiowa.org
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ຂ້ອຍຈະໄດຮບສາເນາລະບຽບການປກປອງຄມຄອງ/ສ
້ ັ ໍ
ົ
ົ ້
ຸ້
ິດທິຂອງຄອບຄວເມອໃດ?
ົ
ື່
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ/ສິດທຂອງຄອບຄົ
ິ
ວຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນແຕ່ລະປ,ີ ແລະ
ໃນທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຮ້ອງຂເອົ
ໍ າ. ທ່ານຍັງຈະໄດຮັ
້ ບການສະເໜີໃຫສໍ
້ າເນົາດັ່ງກ່າ ວໃນທຸກຄັ້ງທທ່
ີ່ ານໄດຮັ
້ ບໃບແຈງ
້
ການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ແບບຟອມໃບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນດັ່ງກ່າວຈະປະກອບ
ມີທີ່ຢເວັ
ູ່ ບໄຊສໍາລັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງດັ່ງກາວ.
່
ມີແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນອື່ນເພື່ ອຊອກຮູເພ
້ ີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA 2004 ພາກ C, ກດລະບຽບດ້
ົ
າ ນການ
ບໍລິຫານຂອງລັດໄອໂອວາສໍ າລັບໂຄງການ Early ACCESS ແລະ ກົດລະບຽບແລະຂບ
ໍ້ ັງ ຄັ ບອື່ນທສ
ີ່ ໍາຄັນທີ່
ຂ້ອຍຈໍ າເປັນຕ້ ອງຮບ
ູ້ ?
ໍ່
ລາຍການຕໍໄປນີ
່
້ແມ່ນທີ່ຢູ່ອິນເຕເນັ
ີ ດຂອງເວັບໄຊທທ່
ີ່ າ ນສາມາດເຂາເບິ
ົ້
່ງ:
ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານຂອງລັດໄອໂອວາສໍາລັບໂຄງການ Early ACCESS
http://www.educateiowa.gov

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ
http://idea.ed.gov/part-c/search/new

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA)
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html

ກົດໝາຍວ່າດວຍການຄວບຄ
້
ຸມ ແລະການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນການປະກັນສຸຂະພາບ (HIPAA)
http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/

ກວດເບິ່ງນໍາຜູປະສານດ້
້
ານການບໍລິການຂອງທ່າ ນເພອເບິ
ື່
່ງແຫຼ່ງຂ້ອ
ໍ ື່ນ. ທ່ານອາດຈະເບງ:
ິ່
ຊອກທາງແກ້ໄຂເມອມສິ
ື່ ີ ່ງຜິດພາດ
ງ່າຍແມ່ນບ!ໍ່ ຊອກທາງແກໄຂນໍ
້
າຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການແກໄຂຂຂັ
້
ໍ້ ດແຍງ
້
ການກະກຽມສໍາລັບກອນການອຸ
່
ທອນ ຫຼືການໄກ່ເກ່ຍ
ການໄກ່ເກ່ຍເລື່ອງການສຶກສາພິເສດ: ປມແນະນໍ
ື້
າສໍາລັບພແມ
ໍ່ ່

ຄໍານິຍາມສໍາຄັນ
ອົງການພາກລັ ດ: ອົງການນໍາພາ (ພະແນກການສຶກສາລັດໄອໂອວາ) ແລະ ຂະແໜງການທາງການເມືອງອື່ນ
ຂອງລັດທີຮັ
່ ບຜິດຊອບຈັດຫາການບລການຊ່
ໍ ິ
ວຍເຫອໄລຍະເລມຕນໃຫແກເດກນອຍທມສິ
ຼື
ີ່ ົ້
້ ່ ັ ້
ີ່ ີ ດໄດຮັ
້ ບພາຍໃຕກົ
້ ດໝາຍ IDEA
ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ Early ACCESS. ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຮັບຜິດຊອບລະບົບການຮ້ອງຮຽນ/ຂະບວນການ
ນິຕທ
ິ ໍາ (due process) ຂອງໂຄງການ Early ACCESS.
ຜູຮ
້ ັບທຶ ນ/ຜູຮ
້ ັບທຶນປະຈໍາເຂດ: ໝາຍເຖິງຜູ້ໄດຮັ
້ ບທຶນຕາມພາກ C ຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ຫຼື ໄດ້ຮັບທນ
ຶ
ຂອງລັດທີມພັ
່ ີ ນທະທາງການເງນ
ິ ແລະທາງກົດໝາຍສໍາລບການຮັ
ັ
ບປະກັນໃຫໄດດໍ
້ ້ າເນນລະບບ
ີ
ົ Early ACCESS ໃນ
ທົ່ວເຂດພາກພື້ນ.
ການບໍລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະຕົ້ນ: ການບໍລິການດ້ານພັດທະນາການທີ່ຖືກ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຕິດຕາມຂອງລດຖະບານ;
ັ
ເຊງສະໜອງໃຫໂດຍບມີ
ິ່
້
ໍ່ ຄ່າໃຊຈ່
້ າຍ ຍກເວນໃນບອນທກດໝາຍລດຖະບານກາງ
ົ
ັ້
່
ີ່ ົ
ັ
ຫກົ
ຼື ດໝາຍ
ລັດກໍານົດໃຫ້ລະບົບການຈ່າຍ; ແລະ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອ ງການດ້ານພັດທະນາການຂອງເດັກ
ເກີດໃໝ່ ຫຼືເດັກຮຽນຍ່າງທີ່ພິການ ຕາມການລະບຸໂດຍທີມງານແຜນບໍລິການຄອບຄົວສະເພາະບຸກຄົນ.
ການບໍລິການແມນຢໃນໜຶ
່ ູ່
່ງ ຫຫຼ
ຼື າຍຂົງເຂດພັດທະນາການດັ່ງຕໄປນ:
ໍ່
ີ້ ຮ່າງກາຍ, ການຮັບຮ,ູ້ ການສື່ສານ, ພັດທະນາການ
ດ້ານສັງຄົມ/ອາລົມ ຫຼື ພັດທະນາການດ້ານການປັບຕົວ.
ເດັກເກີ ດໃໝ່ ຫຼື ເດັ ກຮຽນຍ່າງທີພ
່ ິ ການ: ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີລົງມາຜທຈ
ູ້ ີ່ ໍາເປັນຕ້ອ ງມີການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລ
ຍະຕົ້ນ ເພາະວ່າມີການຊັກຊ້າດ້ານພັດທະນາການຕາມທວ
ີ່ ັດແທກໂດຍເຄືອງມ
່
ື ແລະຂັ້ນຕອນການກວດບົ່ງມະຕິທເໝາະ
ີ່
ສົມໃນໜຶ່ງ ຫຼືຫາຍຂ
ຼ
ົງເຂດພັດທະນາການ ລວມທັງການຮັບຮູ້, ຮ່າງກາຍ, ການສື່ສານ, ສັງຄົມ/ອາລົມ, ແລະ ການປັບຕົວ;
ຫຼື ເນື່ອງຈາກສະພາບທາງຮ່າງກາຍ ຫຼືຈິດໃຈທີໄດບົ
່ ້ ່ງມະຕແລ້
ິ ວທມຄວາມເປ
ີ່ ີ
ັນໄປໄດ້ສູງທຈະສົ
ີ່
່ງຜົນໃຫເກ
້ ີດການຊັກຊ້າ
ດ້ານພັດທະນາການ.
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ການຍິນຍອມເຫັນດທ
ີ ີ່ມີຂມູ
ໍ້ ນຄົບຖ້ວນ
“ການຍິນຍອມເຫັນດ”ີ ແມ່ນຫຍັງ?
ການຍິນຍອມເຫັນດີເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີການຕອບສະໜອງໄດທັ
້ ງສາມຂກໍ
ໍ້ ານົດເຫຼົ່ານີ:້
1. ທ່າ ນໄດ້ຮັບແຈງໃຫຊາບຢ່
້
້
າງຄົບຖ້ວນເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບທຸກຂມູ
ໍ້ ນທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງ (“ສໍາ
ຄັນ”) ຕໍກັ
່ ບກິດຈະກໍາທຕ້
ີ່ ອງການການຍິນຍອມເຫັນດຈາກທ່
ີ
ານ.
2. ທ່າ ນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຕກັ
ໍ່ ບກິດຈະກໍາທຕ້
ີ່ ອງການການຍິນຍອມເຫັນ
ດີຈາກທ່ານ. (ແບບຟອມການຍິນຍອມເຫັນດຕ້
ີ ອງອະທິບາຍກິດຈະກໍາ ແລະ ບອກລາຍການບັນທຶກ
ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຕ່າງໆ [ຖ້າມີ] ທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ໃຜແດ່ທີ່ພວກມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່
ກັບ).
3. ທ່າ ນເຂົ້າໃຈວ່າ ການໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນຄວາມສະໝກໃຈ
ັ
ແລະ ທານອາດຈະຖອນຄນ
່
ື
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ.
ເວລາໃດທີ່ຕ້ອງການມີການຍິນຍອມເຫັ ນດີທີ່ມີຂໍ້ ມ ູນຄົບຖ້ວນຈາກພໍ່ ແມ?່
ການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີກ່ອນ:
1. ຜູ້ຮັບທຶນປະຈໍາເຂດ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນຂອງໂຄງການ Early ACCESS ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນການກວດຄັດ
ທີ່ເລືອກໄດກັ
້ ບລູກຂອງທ່າ ນເພື່ອຕັດສິນກໍານົດວ່າອົງການສົງໄສວ່າລູກຂອງທ່າ ນມີຄວາມພິການຫຼືບໍ່;
2. ທຸກການປະເມີນຜົນ ແລະການຕີລາຄາທັງໝົດກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່າ ນ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່າ ນ;
3. ລູກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການ Early ACCESS;
4. ໃຊ້ການປະກັນໄພພາກລັດ ຫຼືພາກເອກະຊົນທຄຸ
ີ່ ້ມຄອງລູກຂອງງທານ
່
ຫຄອບຄົ
ຼື
ວຂອງທ່ານ (ເບິ່ງໜ້າ
26 ຫາ 35), ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການຍິນຍອມເຫັນດນັ
ີ ້ນບຈໍ
ໍ່ າເປັນຕ້ອງມ;ີ ແລະ
5. ເປີດເຜີຍຂໍມູ
້ ນລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຈາກບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກທ່ານ, ເວັ້ນເສຍແຕ່
ວ່າການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ.
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຂອງທ່
ີ
ານພາຍໃຕຂ
້ ໍ້ 1, 2 ຫຼື 3 ຂ້າງເທິງ, ຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈໍາເຂດ ຫຼື
ໜ່ວຍງານອື່ນຂອງ Early ACCESS ຕ້ອງດໍາເນີນບາດກ້າວທີເໝາະສົ
່
ມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານ (a) ຮັບຮຢ່
ູ້ າງ
ຄົບຖ້ວນລັກສະນະຂອງການປະເມີນ, ການຕີລາຄາ ຫຼື ການບໍລິການທອາດຈະມີ
ີ່
ໃຫແກ່
້ ລູກຂອງທ່ານ, ແລະ (b)
ເຂົ້າໃຈວ່າລູກຂອງທ່ານຈະບໍສ
່ າມາດໄດຮັ
້ ບການປະເມີນຜົນ, ການຕລາຄາ
ີ
ຫຼື ການບໍລິການຈົນກວ່າວ່າທ່າ ນ
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ.
ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕກັ
ໍ່ ບການບໍລິການ Early ACCESS ໃດໜຶ່ງ, ການບໍລິການນັ້ນຕ້ອງເລີມໃນ
່
ທັນທີທເປັ
ີ່ ນໄປໄດຫຼ
້ ັງຈາກທທ່
ີ່ າ ນໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດຂອງທ່
ີ
ານແລ້ວ.
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຂ້ອຍສໍາ ລັບການບໍລິການ?
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ສາມາດຖອນຄືນໄດທຸ
້ ກເວລາ; ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່
ມີຜົນຕໍກັ
່ ບການດໍາເນີນການທໄດເກີ
ີ່ ້ ດຂຶ້ນແລ້ວຫຼັງ ຈາກໄດໃຫ້
້ ການຍິນຍອມເຫັນດີ ແລະ ກ່ອນການຖອນການຍິນ
ຍອມເຫັນດີ. ທ່ານອາດຈະປະຕເສດ
ິ
ຫຼືຖອນການຍິນຍອມເຫັນດຂອງທ່
ີ
ານສໍາລັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະ
ຕົ້ນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ກັບການບໍລິການ Early ACCESS ອື່ນຂອງລູກທ່ານ.
ຖ້າຂອຍປະຕເສດບໃຫການຍນຍອມເຫນດຂອງຂອຍ,
້
ິ
ໍ່ ້
ິ
ັ ີ
້
ຜຮບທນປະຈາເຂດ
ູ້ ັ ຶ
ໍ
ຫອງການອນຂອງ
ຼື ົ
ື່
Early ACCESS
ສາມາດໃຊຂ
້ ັ້ນຕອນຕາມຂະບວນການນິຕທ
ິ ໍາ (ຫຼັກ due process) ຂອງກົດໝາຍ IDEA ເພື່ ອທ້າພິສູດຫຼື
ຄັດຄານການປະຕເສດບໃຫການຍນຍອມຂອງຂອຍໄດບ?
້
ິ
ໍ່ ້
ິ
້
້ ໍ່
ບໍ່.
ຖ້າຂ້ອຍຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ ອຍສາມາດບັ ງ ຄັບໃຫຜ
້ ຮ
ູ້ ັບທຶນປະຈໍ າເຂດ ທໍາ ລາຍຖິ້ມບັນທຶກ
Early ACCESS ຂອງລູກຂ້ອຍໄດບ
້ ?
ໍ່
ບໍ່.
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ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນບັນໃຈສໍາລັບພັດທະນາການຂອງລູກທ່ານແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ. ກົດໝາຍ
ກໍານົດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດເຂາຮ່
້ ົ້ ວມໃນລະຫວ່າງກິດຈະກໍາສະເພາະຕາງໆຕະຫຼ
່
ອດ ເພາະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານກະທ
ີ້
ົບກັບ
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຂອງລູກຄ້າ.
“ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າ” ແມ່ນການສື່ສານແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາທ່ານຈາກຜູ້
ປະສານງານການບໍລິການຂອງທ່າ ນໃນເວລາທີ່ຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການໃດໜຶ່ງກໍາລັງສະເໜີເຮັດ ຫຼືປະຕິເສດບໍ່ເລມເຮັ
ີ່
ດ ຫຼື
ປ່ຽນແປງການລະບຸກໍາ ນົດ, ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການບັນຈເຂົ
ຸ ້າຮຽນຂອງລູກທານ
່
ຫຼື ການສະໜອງການບໍລິການ
Early ACCESS ທີເໝາະສົ
່
ມໃຫແກ່
້ ລູກ ແລະ/ຫຼືຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
ແຈ້ງການນັ້ນຕ້ອງຖືກເອາໃຫທ່
ົ
້ າ ນພາຍໃນໄລຍະເວລາທເໝາະສົ
ີ່
ມຫຼັງຈາກຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການໄດຕັ
້ ດສິນໃຈກ່ຽວກັບການ
ບັດການດໍາເນີນການນັ້ນ.
ສະເໜີ ຫຼືການປະຕິເສດ ແຕຕ້
່ ອງ ກ່ອນ ທຜໃຫບໍ
ີ່ ູ້ ້ ລິການຈະຈັດຕງປະຕິ
ັ້
ໃບແຈ້ ງການລວມມຂ
ີ ມ
ໍ້ ູນໃດແດ?
່
ໃບແຈ້ງການຕ້ອງມີປະກອບຂມູ
ໍ້ ນຕໄປນີ
ໍ່
້:
1. ລາຍລະອຽດຂອງການດໍາເນີນການທສະເໜີ
ີ່
ເຮັດ ຫປະຕເສດບເຮັ
ຼື
ິ
ໍ່ ດ;
2. ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບວ່າຍ້ອນຫຍັງການດໍາເນີນການນັ້ນຈິ່ງຖືກສະເໜີເຮັດ ຫຼືປະຕເສດບໍ
ິ
ເ່ ຮັດ;
3. ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການທີມີ
່ ໃຫ;້ ແລະ
4. ວິທຍື
ີ ່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ຫຼືການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process (ແລະກໍານົດເວລາ) ເມື່ອທານ
່
ເຊື່ອວ່າມີການລະເມີດຂໍກ
້ ໍານົດຂອງ Early ACCESS.
ແຈ້ ງການຈະເປັນແນວໃດ?
ມັນຈະເປັນແບບຟອມທີຂຽນເປັ
່
ນພາສາທສາມາດເຂາໃຈໄດຕກັ
ີ່
ົ້
້ ໍ່ ບສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ. ມັນຈະເປັນພາສາກໍາ
ເນີດຂອງທ່ານ. ຖ້າພາສາກໍາເນີດ (ຫຼືຮູບແບບການສື່ສານອື່ນ) ຂອງທ່ານບໍແ
່ ມ່ນພາສາຂຽນ, ຜູ້ປະສານງານການ
ບໍລິການຈະດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານເຂ້ົາໃຈແຈ້ງການນັ້ນ. ຖ້າທ່ານຫູໜວກ ຫຼືຕາບອດ, ຫຼື
ບໍ່ມີພາສາຂຽນ, ການສື່ສານຈະຈະເປັນການສື່ສານທີທ່
່ ານໃຊເປັ
້ ນປົກກະຕິ (ເຊັ່ນວ່າ ພາສາໃບ້, ໜັງສໂພງສໍ
ື
າລັບ
ຄົນຕາບອດ ຫຼື ການສື່ສານປາກເປົ່າ).
ຈະເປັນແນວໃດຖາຂອຍບເຫນດນາການດາເນນການ
້ ້
ໍ່ ັ ີ ໍ
ໍ
ີ
ຫການປະຕເສດທສະເໜີ
ຼື
ິ
ີ່
ມາ?
ມີຫຼາຍທາງເລືອກທີ່ເປັນທາງການ ແລະບໍ່ເປັນທາງການສໍາລັບທ່ານ. ພວກມັນຖືກອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນຫົວຂໍ້
“ທາງເລືອກສໍາລັບການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງ” ຂອງປືມ
້ ຄມື
ູ່ ນີ້. ຜປະສານງານການບໍ
ູ້
ລິການຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນ
ການເຂົ້າໃຈທາງເລືອກຕາງໆຂອງທ່
່
າ ນ. ແຫຼ່ງ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອອື່ນແມ່ນມີໃນຫົວຂພາກສະເໜທມີ
ໍ້
ີ ີ່ ຢູ່ໃນໜ້າທໍາອິດ
ຂອງປືມຄມື
້ ູ່ ນີ້.
ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍ, ຜປະສານການບໍ
ູ້
ລິການຂອງທ່ານ ຫອົ
ຼື ງ ການພາກລັດຈະແຈ້ງບອກທ່າ ນກ່ຽວກັບການ
ບໍລິການດ້ານກົດໝາຍທີຟຣີ
່
ຫຼື ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນທີ່ມີໃນເຂດພື້ນທຂອງທ່
ີ່
າ ນ.
ໝາຍເຫດ:
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ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ/ບັນທຶກ
ກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງທີ່ເອີ້ນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທດ້
ິ ານການສຶກສາ ແລະຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ໃຫ້ທ່າ ນສິດທິຫຼາຍຢາງກ່
່
ຽວກັບບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກທ່ານ.
ທ່ານມີສິດເຂົ້າເຖິງບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ມສິ
ີ ດທ້າພິສູດສິ່ງຕາງໆທທ່
່
ີ່ ານຄິດວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂມນ
ໍ້ ູ
ລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບກຄົ
ຸ ນໃນບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກທ່າ ນແມ່ນເປັນຄວາມລັບ, ແລະ ຕ້ອງບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍ
ໂດຍບໍ່ມກ
ີ ານຍິນຍອມເຫັນດຈາກທ່
ີ
ານ (ເວັ້ນເສຍແຕມີ
່ ການໃຊຂຍົ
້ ໍ້ ກເວັ້ນການຍິນຍອມເຫັນດ).
ີ ຫົວຂນີ
ໍ້ ້ໃຫຂມູ
້ ໍ້ ນ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທສໍ
ີ່ າຄັນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຂ້ອຍມີການເຂົ້ າເຖິງບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກຂ້ອຍບໍ?
່
ມີ. ອົງການພາກລັດຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຂອງລູກທ່ານ
ທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນ ແລະການຕລາຄາ,
ີ
ການກໍານົດການມີສິດ, ການພັດທະນາ ແລະການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນ IFSP, ການຮ້ອງຮຽນສ່ວນບຸກຄົນທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານ, ແລະ ຂງເຂດອື
ົ
່ນທພົ
ີ່ ວພັນກັບບັນ
ທຶກກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ. ຕາມການຮ້ອງຂໍ, ອົງການພາກລັດຕ້ອງເອົາລາຍການປະເພດ
ແລະສະຖານທີ່ຂອງບັນທຶກ Early ACCESS ທເກັ
ີ່ ບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊໂດຍ
້
ອົງການນັ້ນໆ.
ເມື່ອໃດອົງການພາກລັດຈະໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້ າເຖິງບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກຂ້ອຍ?
ອົງການພາກລັດຈະປະຕິບັດຕາມຄໍາຮ້ອງຂກວດເບິ
ໍ
່ງ ຫຼືກວດກາບັນທຶກໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊາທບໍ
້ ີ່ ່ຈໍາເປັນ– ບເກີ
ໍ່ ນ
45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກມີການຮ້ອງຂໍ ແລະກ່ອນກອງປະຊຸມຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຜນ IFSP ຫຼືການໄຕ່
ສວນ.
“ສິດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງ” ປະກອບມຫຍ
ີ ັງແດ່?
ສິດໃນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງ ປະກອບມີສິດທິຕໄປນີ
ໍ່
້:
1. ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກອົງ ການທເຂາຮ່
ີ່ ົ້ ວມຕກັ
ໍ່ ບການຮ້ອງຂໍທສົ
ີ່ ມເຫດຜົນເພື່ອຂເອົ
ໍ າຄໍາອະທິບາຍ
ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງບັນທຶກ;
2. ຮ້ອງຂໍໃຫອົ
້ ງການສະໜອງສໍາເນົາບັນທຶກທປະກອບມີ
ີ່
ຂມູ
ໍ້ ນ (ຖ້າບໍ່ໃຫສໍ
້ າເນົາດັ່ງກ່າວຈະຂັດຂວາງທ່ານ
ຈາກການປະຕິບັດສິດທິໃນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກ); ແລະ
3. ໃຫ້ຕົວແທນຂອງທ່ານເປັນຜກວດກາ
ູ້
ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກດັ່ງ ກ່າວ.
ອົງການຖືວ່າທ່າ ນມີສິດອໍາ ນາດໃນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອົງ ການ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແນະນໍາວ່າທ່າ ນບໍ່ມສ
ີ ິດອານາດພາຍໃຕກົ
ໍ
້ ດໝາຍຂອງລັດທນໍ
ີ່ າໃຊທຄວບຄຸ
້ ີ່
ມບັນຫາເຊັ່ນວ່າ
ການເປັນຜູປົ
້ ກຄອງ, ການແຍກກັນຢູ່ ຫຼື ການຢ່າຮ້້າງ.
ອົງການຈະຮັກສາບັນທຶກກ່ຽວກັບວ່າມີໃຜແດໄດເຂ
່ ້ ົ້ າເຖິ ງບັນທຶກການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຂອງລູກຂ້ອຍບໍ?
່
ແມ່ນ. ຍົກເວັ້ນການເຂົ້າເຖິງໂດຍພແມ່
ໍ່
ຫພະນັ
ຼື
ກງານທໄດຮັ
ີ່ ້ ບອະນຸຍາດຂອງອົງການເອງ, ອົງການທຮັ
ີ່ ກສາ
ບັນທຶກດັ່ງ ກ່າວຕ້ອງເຮັດການຈົດບັນທຶກຕິດຕາມພາກສ່ວນຕາງໆທໄດຮັ
່
ີ່ ້ ບການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໄລຍະຕົ້ນ, ເຊິ່ງການຈົດບັນທຶກຕ້ອງລວມມ:ີ
1. ຊືຂອງພາກສວນນັ
່
່
້ນ;
2. ວັນທີທໄດຮັ
ີ່ ້ ບການເຂາເຖິ
ົ້
ງ; ແລະ
3. ຈຸດປະສົງທີ່ພາກສ່ວນນັ້ນໄດຮັ
້ ບອະນຸຍາດໃຫໃຊບັ
້ ້ ນທຶກດັ່ງ ກ່າວ.
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າບັນທຶກມຂ
ີ ້ມ
ໍ ູນກ່ຽວກັບເດັກຫຼາຍກວ່ າໜຶ່ງຄົນ?
ທ່ານມີສິດກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງພຽງແຕ່ຂມູ
ໍ້ ນທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່າ ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບຂໍມູ
້ ນສະ
ເພາະນັ້ນເທົ່ານັ້ນ.
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ອົງການອາດຈະຄດຄາທານຽມສາລບການກວດກາ
ິ ່ ໍ
ໍ ັ
ແລະກວດເບງບັ
ິ່ ນທກ
ຶ Early ACCESS ຂອງລກຂອຍບ?
ູ ້
ໍ່
ອົງການທີເຂາຮ່
່ ົ້ ວມອາດຈະຄິດຄ່າທໍານຽມສໍາລັບສໍາເນົາບັນທຶກທີ່ອັດໃຫທ່
້ ານຖ້າຄ່າທໍານຽມດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນ
ອຸປະສັກຂັດຂວາງທ່ານຈາກການປະຕິບັດສິດທິຂອງທ່າ ນໃນການກວດກາ ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ.
ອົງການອາດຈະບໍຄ
່ ິດຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຄົນຫາ
້
ຫການກູ
ຼື
້ຄືນຂມູ
ໍ້ ນດ່ັງກ່າ ວ.
ມບ
ີ ັນທຶກທຕ
ີ່ ້ອງເອົ າໃຫທ
້ ່ານໂດຍຟຣີໆບ?
ໍ່
ມີ. ອົງການ Early ACCESS ຕ້ອງເອົາໃຫທ່
້ ານສໍາເນົາຂອງແຕລະການປະເມີ
່
ນຜົນ, ການຕລາຄາເດັ
ີ
ກ, ການ
ປະເມີນຜົນຄອບຄົວ, ຫຼື ແຜນການບໍລິການຄອບຄົວສະເພາະບຸກຄົນ (IFSP) ໃນທັນທທເປັ
ີ ີ່ ນໄປໄດຫຼ
້ ັງຈາກກອງ
ປະຊຸມ IFSP ແຕ່ລະຄັ້ງ.
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຄິດວ່າຂມ
ໍ້ ູນໃນບັນທຶກບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ?
ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າຂໍມູ
້ ນທເກັ
ີ່ ບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼືນໍາໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນຂມູ
ໍ້ ນທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫເຂົ
້ ້າໃຈຜິດ ຫຼືລະເມີດ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼືສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ທານອາດຈະຮ້
່
ອງຂໃຫອົ
ໍ ້ ງການທຮັ
ີ່ ກສາບັນທຶກນັ້ນແກ້ໄຂບັນທຶກ
ດັ່ງກ່າວໃຫຖື
້ ກຕ້ອງ. ອົງການຈະຕັດສິນພາຍໃນກໍານົດເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນວ່າຈະແກ້ໄຂຂມູ
ໍ້ ນນັ້ນຕາມການ
ຮ້ອງຂໍຫຼືບ.ໍ່ ຖ້າອົງການຕັດສິນໃຈປະຕິເສດບໍ່ແກໄຂຂມູ
້
ໍ້ ນຕາມການຮ້ອງຂ,ໍ ມັນຈະແຈງບອກໃຫທ່
້
້ ານຮກ່
ູ້ ຽວກັບ
ການປະຕິເສດນັ້ນ ແລະ ແນະນໍາໃຫທ່
້ ານຮກ່
ູ້ ຽວກັບສິດທໃນການໄດຮັ
ິ
້ ບການໄຕສວນ.
່
ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ອງການຈະສະໜອງໂອກາດໃຫມີ
ົ
້ ການໄຕສວນເພື
່
່ອທ້າພິສູດຂມູ
ໍ້ ນໃນບັນທຶກການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຂມູ
ໍ້ ນທບຖື
ີ່ ໍ່ ກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫເຂາໃຈຜິ
້ ົ້
ດ ຫຼື ລະເມີດຄວາມເປັນ
ສ່ວນຕົວ ຫຼືສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ. ອີງຕາມຜົນການໄຕສວນ:
່
1. ຖ້າການຕັດສິນອອກມາວ່າຂໍມູ
້ ນນັ້ນແມ່ນເປັນຂມູ
ໍ້ ນທເຮັ
ີ່ ດໃຫເຂາໃຈຜິ
້ ົ້
ດ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ລະເມີດຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼືສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ອົງການຈະຕ້ອງແກ້ໄຂຂມູ
ໍ້ ນນັ້ນໃຫຖື
້ ກຕ້ອງ ແລະ ແຈ້ງບອກໃຫ້
ທ່ານຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
2. ຖ້າການຕັດສິນອອກມາວ່າຂໍມູ
້ ນນັ້ນ ບແມນ
ໍ່ ່ ຂມູ
ໍ້ ນທບໍ
ີ່ ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫເຂາໃຈຜິ
້ ົ້
ດ ຫຼືລະເມີດຄວາມເປັນ
ສ່ວນຕົວ ຫຼືສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ອົງການຈະແຈງບອກທ່
້
າ ນໃຫຊາບການຕັ
້
ດສິນນັ້ນ. ອົງການຍັງຈະ
ແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິດທຂອງທ່
ິ
ານໃນຂຽນໄວ້ໃນບັນທຶກທອົ
ີ່ ງ ການເກັບຮັກສາກ່ຽວກັບລູກທ່ານ ຄໍາຖະ
ແຫຼງ ທີໃຫຄໍ
່ ້ າເຫັນຕກັ
ໍ່ ບຂມູ
ໍ້ ນນັ້ນ ແລະ ລະບຸເຫດຜົນຂອງທ່ານສໍາລັບການບໍ່ເຫັນດນໍ
ີ າການຕັດສິນຂອງ
ອົງການນັ້ນ.
3. ທຸກໆຄໍາອະທິບາຍທີ່ເອົາໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານ ຕ້ອງໄດຮັ
້ ກສາໄວ້ໂດຍອົງການ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ບັນທຶກນັ້ນໆ ຕາບໃດທີບັ
່ ນທຶກ ຫຼື ສ່ວນທີຂັ
່ ດແຍງນັ
້ ້ນຍງຖື
ັ ກຮັກສາໄວ້ໂດຍທາງອົງການ. ຖ້າບັນທຶກ ຫຼື
ສ່ວນເອກະສານທີ່ຂັດແຍງ
້ ນັ້ນຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍອົງການຕກັ
ໍ່ ບພາກສ່ວນອື່ນ, ຄໍາອະທິບາຍຂອງທ່ານກໍ່
ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍເຊັ່ນກັນ.
ການໄຕ່ສວນຈະເປນແນວໃດ?
ັ
ການໄຕ່ສວນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂກໍ
ໍ້ ານົດຂອງກົດໝາຍ FERPA. ຂກໍ
ໍ້ າ ນົດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນມີໃນ 34 C.F.R. ຂໍ້
99.22. ຈົ່ງຕິດຕໍຫາຜປະສານການບໍ
່
ູ້
ລິການຂອງທ່າ ນ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ້ມ
ໍ ູນກ່ຽວກັບຂກໍ
ໍ້ ານົດເຫຼົ່ານັ້ນ.
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“ຂມ
ໍ້ ູນລະບຕ
ຸ ົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ” ແມ່ນຫຍັງ?
ຂໍມູ
້ ນລະບຕົ
ຸ ນຕົວສ່ວນບຸກຄົນໝາຍເຖິງຂມູ
ໍ້ ນທລວມມີ
ີ່
ແຕບໍ
່ ່ຈໍາກັດ:
ຊື່ຂອງລູກທ່າ ນ
ຊື່ຂອງທ່ານ ຫຊຂອງສະມາຊກອື
ຼື ື່
ິ ່ນໃນຄອບຄົວ
ທີ່ຢຂອງລູ
ູ່
ກທ່ານ ຫຼືທີ່ຢຂອງທ່
ູ່
ານ ຫຼືຂອງສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ
ລະຫັດລະບຸຕນຕົ
ົ ວ ເຊັ່ນວ່າ ລະຫັດປະກັນສັງຄົມຂອງລູກທ່າ ນ, ເລກປະຈາຕົ
ໍ ວນັກຮຽນ ຫຼື ບັນທຶກດ້ານຊີວະມິ
ຕິອື່ນ
ລະຫັດລະບຸຕ ົນຕົວທາງອ້ອມອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ວັນເດືອນປີເກີດ, ສະຖານທີເກີ
່ ດຂອງລູກທ່ານ, ຫຼື ນາມສະກຸນກ່ອນ
ແຕ່ງງານຂອງແມ່ນເດັກ
ຂໍມູ
້ ນອື່ນທີ່ ຢູອັ
່ ນດຽວ ຫຼື ຮ່ວມກັບຂໍມູ
້ ນອື່ນ ເຊື່ອມໂຍງ ຫຼື ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເດັກສະເພາະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ບຸກຄົນປົກກະຕໃນຊຸ
ິ
ມຊົນຜທບໍ
ູ້ ີ່ ່ຮູ້ຈັກກັບເດັກນັ້ນ ສາມາດລະບຕົ
ຸ ວຕົນຂອງເດັກໄດຢ່
້ າງແນ່ນອນສົມຄວນ
ຂໍ້ມູນທຮ້
ີ່ ອງຂເອົ
ໍ າໂດຍບຸກຄົນຜທທາງອົ
ູ້ ີ່
ງການເຊື່ອຢາງມີ
່
ເຫດຜົນວ່າຮຕົ
ູ້ ວຕົນຂອງເດັກທບັ
ີ່ ນທຶກກ່ຽວຂ້ອງກັບ.
ອົງການທີມບ
່ ີ ັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກຂ້ອຍຈໍ າເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸ ຍາດຈາກຂ້ອຍເພື່ ອເປີດເຜີຍຂໍມ
້ ູນ
ດັ່ງກ່ າວແມ່ນບ?
ໍ່
ແມ່ນ, ຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ. ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພແມ່
ໍ່ ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບກ່ອນທຈະເປີ
ີ່
ດເຜີຍຂມູ
ໍ້ ນລະບຕົ
ຸ ນຕົວ
ສ່ວນບຸກຄົນຕໍກັ
່ ບບຸກຄົນໃດໆກໍ່ຕາມ (ນອກຈາກເຈາໜ້
ົ້ າທີ່, ຜູ້ຕາງໜ້າທໄດຮັ
ີ່ ້ ບອະນຸຍາດ ຫຼື ພະນັກງານຂອງ
ອົງການທີເຂ
່ ົ້າຮ່ວມທີ່ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼືນໍາໃຊ້ຂມູ
ໍ້ ນນັ້ນ) ຫຼື ໃຊ້ຂມູ
ໍ້ ນດັ່ງກ່າ ວເພື່ອຈຸດປະສງອື
ົ ່ນນອກຈາກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການ Early ACCESS.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂຍົ
ໍ້ ກເວັ້ນຕກັ
ໍ່ ບຂກໍ
ໍ້ ານົດວ່າດ້ວຍການຍິນຍອມເຫັນດຂອງພແມ່
ີ
ໍ່ . ຕົວຢາງ,
່
ເຈາໜ້
ົ້ າທການສຶ
ີ່
ກ
ສາອາດຈະເປີດເຜີຍບັນທຶກດ້ານການສຶກສາໂດຍບ່ມກ
ີ ານຍິນຍອມເຫັນດີກ່ອນລ່ວງໜ້າໃນເວລາທຈໍ
ີ່ າເປັນເພ ື່ອ
ຕອບສະໜອງຕໍກັ
່ ບເຫດການສຸກເສີນດານສຸ
້
ຂະພາບ ຫຄວາມປອດໄພ.
ຼື
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບຂຍົ
ໍ້ ກເວັ້ນ
ຂອງກົດໝາຍ FERPA, ກະລຸນາ ຕິດຕໍຫາຜປະສານງານການບໍ
່
ູ້
ລິການຂອງທ່ານ.
ຂໍຍົ
້ ກເວັ້ນທສໍ
ີ່ າຄັນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍ FERPA ອະນຸຍາດໃຫອົ
້ ງການການສຶກສາໂອນບັນທຶກໂດຍບໍມ
່ ີການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຈາກພແມ່
ໍ່ ຫາອົງການການສຶກສາອື່ນບ່ອນທເດັ
ີ່ ກຈົດທະບຽນ ຫຼືອາດຈະຖືກຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນ. ສໍາ
ລັບເຫດຜົນນັ້ນ, ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນຍ້າຍຢ່າງຮຽບຮ້ອຍຈາກ Early ACCESS ຫາ IDEA ພາກ B
(ການສຶກສາພິເສດຊ່ວງໄວເດັກ), ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍ້າ ຍໄປສູການບໍ
່
ລິການຫ້ອງປກຽມຕາມພາກ
ໍ
B ໃນຕອນອາຍຸ
ສາມປີ, ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນພາຍໃຕກົ
້ ດໝາຍ FERPA ແລະ ກົດໝາຍ IDEA. ບັນທຶກ
Early ACCESS ຂອງລູກທ່ານຈະຖືກສົ່ງຫາອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ (Area Education Agency) ທີ່
ຮັບຜິດຊອບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດໃນເຂດການສຶກສາຂອງທ່າ ນ.
ເມື່ອຂໍ້ມູນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກ Early ACCESS ຂອງລູກທ່າ ນ, ມັນໄດຮັ
້ ບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ
FERPA ແລະ ສາມາດຖືກເປີດເຜີຍໄດ້ອີງຕາມກົດລະບຽບ FERPA ເທານັ
ົ່ ້ນ. ນລວມມີ
ີ້
ຂມູ
ໍ້ ນທາງການແພດ ຫຼືຂໍ້
ມູນການປະເມີນຜົນພາຍນອກທີຮັ
່ ບເອົາເຂາໃນບັ
ົ້
ນທຶກຂອງລູກທ່າ ນ.
ຖ້າຂ້ອຍປະຕເສດບໃຫ
ິ
ໍ່ ້ການຍິນຍອມເຫັນດີທຈ
ີ່ ໍ າເປັນຕ້ ອງມີເພ ື່ອເປີດເຜີຍຂໍມູ
້ ນຈາກບັນທຶກ Early ACCESS
ຂອງລູກຂ້ອຍ, ທາງອົງ ການຈະເຮັດແນວໃດ?
ອົງການຈະໄປພົບທ່າ ນ ແລະອະທິບາຍວ່າການປະຕເສດບໃຫ້
ິ
ໍ່ ການຍິນຍອມເຫັນດີຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່
ກັບຄວາມສາມາດຂອງລູກທ່ານໃນການໄດ້ຮັບການບໍລິການ Early ACCESS. ອົງການບສາມາດລົ
ໍ່
ບລ້າງ
ການປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່າ ນໄດ.້
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ມີບາດກ ້ າວອື່ນທີອ
່ ົ ງການພາກລັດດໍາເນີນເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະຄຸ້ມຄອງຄວາມລັບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ
ລູກຂ້ອຍບ?
ໍ່
1. ແຕ່ລະອົງການມີພະນັກງານຄົນໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂມູ
ໍ້ ນ
ລະບຸຕົນຕົວສ່ວນບຸກຄົນ;
2. ທຸກຄົນທີເກັ
່ ບເອົາ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຂມູ
ໍ້ ນລະບຸຕົນຕົວສ່ວ ນບຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຮັກສາ
ຄວາມລັບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນ
ຕົວ; ແລະ
3. ແຕ່ລະອົງການທເຂົ
ີ່ ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຮັກສາບັນຊລາຍການປະຈບັ
ີ
ຸ ນຂອງຊື່ ລະຕໍາແໜ່ງຂອງພະນັກງານ
ພາຍໃນອົງການຜູທອາດຈະການເຂາເຖິ
້ ີ່
ົ້
ງຂມູ
ໍ້ ນລະບຕນຕົ
ຸ ົ ວສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອໃຫສາທາລະນະຊົ
້
ນກວດ
ສອບ.
ຈະເກີດຫຍງຂນກບບນທກ
ັ ຶ້ ັ ັ ຶ Early ACCESS ຂອງລກຂອຍ
ູ ້
ເມອບຕອງການພວກມນອກຕໄປ?
ື່ ໍ່ ້
ັ ີ ໍ່
ອົງການ
ພາກລັດຈະແຈ້ງບອກທ່າ ນເມື່ອຂໍມູ
້ ນລະບຕົ
ຸ ນຕົວສ່ວນບຸກຄົນທໄດເກັ
ີ່ ້ ບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ແມ່ນບໍ່
ຕ້ອງການອີກຕໍໄປນີ
່
້ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນໃຫແກ່
້ ລູກຂອງທ່ານ. ຂມູ
ໍ້ ນດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງຖືກທໍາລາຍຖິ້ມຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່າ ນ ຖາບັ
້ ນທຶກນັ້ນແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການມີອີກຕໄປ.
ໍ່
ການຕັດສິນວ່າເມື່ອໃດແມ່ນບໍ່ຕ້ອງການບັນທຶກອີກຕໄປນັ
ໍ່
້ນແມ່ນການຕດສິ
ັ ນທອີ
ີ່ ງຕາມເສລີພາບການຕັດສິນໃຈ
ຂອງອົງການພາກລັດນັ້ນໆ. ບັນທຶກຈະຖືກຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າວ່າມັນບໍກ
່ ່ຽວຂ້ອງອີກຕໍໄ່ ປກັບການສະໜອງການ
ບໍລິການ Early ACCESS ແລະ ບໍຕ້
່ ອງການອີກຕໄປສໍ
ໍ່
າລັບຈຸດປະສງການກວດສອບ
ົ
ແລະຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ.
ຢ່າງຕໍ່າສຸດ, ບັນທຶກທຕ້
ີ່ ອງການສາລັ
ໍ ບຈຸດປະສງການກວດສອບ
ົ
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນ
ເວລາຫ້າປີຫຼັງຈາກກິດຈະກໍາທີໃຊທຶ
່ ້ ນ Early ACCESS ຫຼື ທຶນອື່ນ.
ມີບາງບັນທຶກທີອ
່ ົງການ Early ACCESS ບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ ອງທໍາລາຍຖິ້ມບໍ?
່
ມີ. ອົງການອາດຈະຮັກສາບັນທຶກຖາວອນກ່ຽວກັບຊື່, ວັນເດືອນປີເກີດຂອງລູກທ່ານ, ຂໍມູ
້ ນຕິດຕຂອງພແມ
ໍ່
ໍ່ ່ (ລວມ
ທັງຊື່ ແລະເບີໂທລະສັບ), ຊືຂອງຜປະສານງານການບໍ
່
ູ້
ລິການ ແລະ ຜໃຫ
ູ້ ບໍ
້ ລິການຂອງ Early ACCESS ແລະ
ຂໍມູ
້ ນສະຫຼູບສຸດທ້າ ຍ (ລວມທັງ ປີ ແລະ ອາຍຸທອອກຈາກໂຄງການ
ີ່
ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເຂາຫຼ
ົ້ ັງຈາກການ
ອອກຈາກໂຄງການນີ).
້ ຂມູ
ໍ້ ນນີ້ອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍມ
່ ີກໍານົດເວລາ.
ໝາຍເຫດ:
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ກອງປະຊຸມ
ຫຼາຍໆການຕັດສິນໃຈທີສໍ
່ ໍາຄັນສາລັ
ໍ ບລູກຂອງທ່ານຖືກເຮັດຢກອງປະຊຸ
ູ່
ມ. ຫົວຂນີ
ໍ້ ້ບອກທ່ານວ່າສິດທດ້
ິ ານກອງ
ປະຊຸມຫຍັງຂອງທ່ານມີຫຍັງແດ່.
ເມື່ອໃດທີກອງປະຊ
່
ຸມແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ເລື ອກເຂົ້ າຮ່ວມໄດ້?
ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ: ກົດລະບຽບຂອງ Early ACCESS ແລະ ກົດໝາຍ IDEA ພາກ C ກໍານົດໃຫມີ
້ ກອງ
ປະຊຸມໜຶ່ງເພື່ອພັດທະນາແຜນ IFSP ທໍາອິດ ຖ້າລູກຂອງທ່ານຖືກຕັດສິນກໍານົດວ່າມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ
Early ACCESS, ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີເພື່ອປະເມີນ (ແລະ ປັບປຸງແກໄຂຕາມຄວາມຈໍ
້
າເປັນ) ແຜນ IFSP
ຂອງລູກທ່ານ. ກົດໝາຍຍັງກໍານົດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມໃນເວລາທລູ
ີ່ ກຂອງທ່ານກໍາລັງປ່ຽນຜ່ານຈາກ Early
ACCESS.
ເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້: ກົດໝາຍກໍານົດໃຫເຮັ
້ ດການທົບທວນແຜນ IFSP ຂອງລູກທ່າ ນເປັນຊ່ວງໄລຍະ (ຢ່າງນ້ອຍ
ໃນທຸກໆຫົກເດືອນ). ການທົບທວນເປັນໄລຍະນັ້ນອາດຈະເຮັດຢູ່ກອງປະຊຸມໃດໜຶ່ງ, ແຕກອງປະຊມບໍ
່
ຸ ໄ່ ດຖື
້ ກກໍາ
ນົດໃຫ້ຈາເປັ
ໍ
ນຕອງມີ
້
. ທມງານ
ີ
IFSP ຂອງລູກທ່ານອາດຈະອາດຈະປະຊຸມກັນ ຖ້າທມງານຕັ
ີ
ດສິນວ່າກອງ
ປະຊຸມແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່າ ນ.
ຂໍການ
້ ໍ ົດເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບວ່າກອງປະຊມຕອງຈ
ຸ ້
ັດຢູໃສ
່ ແລະເມອໃດ?
ື່
ກອງປະຊຸມສໍາ ລັບ Early ACCESS ຕ້ອງຖືກດໍາ ເນີນ:
ຢູສະຖານທ
່
ີ່ ແລະ ໃນເວລາທສະດວກສໍ
ີ່
າ ລັບທ່ານ; ແລະ
ເປັນພາສາກໍາເນີດຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນທທ່
ີ່ ານໃຊ,້ ເວັ້ນເສຍແຕວ່
່ າ ມັນ
ເປັນໄປບໍ່ໄດຢ່
້ າງຈະແຈ້ງໃນການເຮັດແນວນັ້ນ.
ທ່ານຕ້ອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຮັດການຈັດຕຽມກອງປະຊຸມ. ທ່ານ ແລະຜູເຂາຮ່
້ ົ້ ວມຄົນອື່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງ
ການເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃນເວລາທີພຽງພກ່
່
ໍ ອນວັນທກອງປະຊ
ີ
ຸມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກ
ເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ.້
ທ່ານຕ້ອງມາຮ່ວມກອງປະຊຸມ IFSP?
ກອງປະຊຸມ IFSP ທໍາອິດ ແລະປະຈໍາປີ ເຊັ່ນດຽວກັບກອງປະຊຸມເພື່ອພັດທະນາແຜນການປ່ຽນຜ່ານສໍາລັບລູກ
ຂອງທ່ານ ຕ້ອງລວມມີຜເຂາຮ່
ູ້ ົ້ ວມຕໄປນີ
ໍ່
້:
1. ທ່າ ນ! (“ພໍຫຼ
່ ືແມ່ ຫຼື ທັງພໍແລະແມ່
່
ຂອງເດັກ”);
2. ສະມາຊິກອື່ນໃນຄອບຄົວ, ຕາມການຮ້ອງຂຂອງພແມ່
ໍ
ໍ່ , ຖ້າເປັນໄປໄດ;້
3. ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ບຸກຄົນນອກຄອບຄົວ, ຖ້າພໍ່ແມ່ຮ້ອງຂໃຫບຸ
ໍ ້ ກຄົນນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມ;
4. ຜູ້ປະສານງານການບໍລິການທຮັ
ີ່ ບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ IFSP;
5. ບຸກຄົນ ຫຼືບັນດາບຸກຄົນທີກ່
່ ຽວຂອງໂດຍກົ
້
ງໃນການເຮັດການປະເມີນຜົນຕ່າງໆຂອງລູກຂອງທ່າ ນ
ແລະ ການປະເມີນລູກ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ; ແລະ
6. ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ບຸກຄົນຜູທຈະໃຫ້
້ ີ່
ການບໍລິການ Early ACCESS ແກ່ລູກຂອງທ່ານ ຫຼືຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ.
ຖ້າບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ໃນຂໍ້ 5 ບໍສ
່ າມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດຈະເຮັດການຈັດກຽມເພື່ອຮັບປະກັນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນ ລວມທັງໜຶ່ງໃນສິ່ງຕໍໄປນີ
່
້: ເຂາຮ່
ົ້ ວມໃນກອງປະຊຸມທາງ
ໂທລະສັບ, ສົ່ງຕົວແທນທີໄດຮັ
່ ້ ບອະນຸຍາດທມີ
ີ່ ຄວາມຮມາຮ່
ູ້
ວມກອງປະຊຸມ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການບັນທຶກທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງມີໃຫແກ່
້ ກອງປະຊຸມ.
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ພໍ່ແມ່ ແລະ ພແມຕວແທນ
ໍ່ ່ ົ
ພໍແມ່
່ ແມ່ນຄຮ່
ູ່ ວມງານທສໍ
ີ່ າຄັນທສຸ
ີ່ ດໃນການບໍລິການ Early ACCESS. ມັນສໍາຄັນໃນການກໍາ ນົດວ່າໃຜແມ່ນພໍ່
ແມ່ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ຫເດັ
ຼື ກຮຽນຍ່າງ. ກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດລະບຽບ Early ACCESS ກໍານົດນິຍາມ
ຄວາມໝາຍຂອງ “ພໍແ
່ ມ່ເດັກ” ດັ່ງນີ້:
ໃຜແມ່ນພແມເດ
ໍ່ ່ ັກ?
“ພໍແ
່ ມ່ເດັກ” ໝາຍເຖິງ:
1. ພໍ່ແມ່ຄີງໆ ຫຼືພແມ່
ໍ່ ລ້ຽງຂອງເດັກ;
2. ພໍ່ແມອຸ
່ ປະຖໍາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າກົດໝາຍລັດ, ກົດລະບຽບ ຫຼື ພັນທະທາງສັນຍາກັບລັດ ຫຼືນິຕິບຸກຄົນທ້ອງ
ຖິ່ນ ຫ້າມພໍແມ່
່ ອຸປະຖາເຮັ
ໍ
ດໜ້າທເປັ
ີ່ ນພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ;
3. ຜູ້ປົກຄອງທໂດຍທົ
ີ່
່ວໄປໄດຮັ
້ ບອະນຸຍາດໃຫເຮັ
້ ດໜ້າທເປັ
ີ່ ນພແມ່
ໍ່ ເດັກ, ຫໄດຮັ
ຼື ້ ບອະນຸຍາດໃຫເຮັ
້ ດການຕັດ
ສິນໃຈດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນ, ການສຶກສາ, ສຂະພາບ
ຸ
ຫຼື ພັດທະນາການ ໃຫແກ່
້ ເດັກ (ແຕບໍ
່ ແ
່ ມ່ນ
ລັດ ຖ້າເດັກຢູພາຍໃຕການອຸ
່
້
ປະຖ ໍາຂອງລັດ);
4. ບຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າ ທປ່
ີ່ ຽນແທນເປັນພແມ່
ໍ່ ແທ້ ຫຼື ພໍແມ່
່ ລ້ຽງ (ລວມທັງພໍໃຫຍແມ່
່
່ ໃຫຍ,່ ພແມ່
ໍ່ ນ້າ ຫຼື ຍາດ
ພີ່ນ້ອງອື່ນ) ຜູ້ທເດັ
ີ່ ກອາໄສຢນໍ
ູ່ າ, ຫຼືບຸກຄົນຜທຮັ
ູ້ ີ່ ບຜິດ ຊອບຕາມກົດໝາຍສໍາລັບສະຫວັດການຂອງເດັກ;
ຫຼື
5. ພໍ່ແມຕົ
່ ວແທນຜທໄດຮັ
ູ້ ີ່ ້ ບການແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ແລະ ກົດລະບຽບ Early
ACCESS .
ຈະເປັນແນວໃດ ເມອມຫາຍກວາໜງຄນຕອບສະໜອງໄດຄານຍາມເປນພແມເດກ?
ື່ ີ ຼ
່ ຶ່ ົ
້ ໍ ິ
ັ ໍ່ ່ ັ
ກົດລະບຽບຕໍໄປນຖື
່
ີ້ ກໃຊເພື
້ ່ອຕັດສິນກໍານົດວາຝ່
່ າຍໃດໜຶ່ງມີຄຸນສົມບັດເປັນ “ພແມ່
ໍ່ ເດັກ” ຫຼືບໍ່.
1. ຍົກເວັ້ນຕາມກໍານົດໄວ້ໃນຂໍຕໄປ,
້ ໍ່
ພແມ່
ໍ່ ຄີງ ຫຼືພແມ່
ໍ່ ລ້ຽງ ເມື່ອພະຍາຍາມເຮັດໜ້າທີເປັ
່ ນພແມ່
ໍ່ ເດັກພາຍໃຕ້
ບົດນີ້ ແລະ ເມື່ອມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຝ່າຍມີຄຸນສົມບັດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພແມ່
ໍ່ ເດັກ ຕ້ອງຖືກຖືວ່າເປັນພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພແມ່
ໍ່ ຄີງ ຫຼືພແມ່
ໍ່ ລ້ຽງນັ້ນບໍ່ມີສິດອໍານາດທາງກົດໝາຍໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານ
ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນໃຫ້ແກເດກ.
່ ັ
2. ຖ້າຄໍາສັ່ງ ຫຼືຄໍາຕັດສິນສານລະບຸໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼືບັນດາບຸກຄົນສະເພາະໃດໜຶ່ງເຮັດໜ້າທເປັ
ີ່ ນ “ພແມ່
ໍ່ ” ຂອງ
ເດັກ ຫຼື ເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານການສຶກສາ ຫຼືການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນໃນນາມຕາງໜາໃຫເດັ
້
້ ກ
(ຍົກເວັ້ນພໍແມ່
່ ຕົວແທນ), ຈາກນັ້ນ ບຸກຄົນ ຫຼືບັນດາບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງຖືກກໍານົດວ່າເປັນ “ພແມ່
ໍ່ ເດັກ” ເພື່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງພາກ C ຂອງກົດໝາຍ, ຍົກເວັ້ນ ຖ້າຜູໃຫ້
້ ບໍລິການ EIS ຫຼື ອົງ ການພາກລັດເປັນຜູໃຫ້
້ ການ
ບໍລິການແດ່ເດັກ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເດັກນັ້ນ, ຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ EIS ຫຼືອົງການພາກລັດນັ້ນອາດຈະບໍ່
ສາມາດເຮັດໜ້າທີເປັ
່ ນພແມ່
ໍ່ ສໍາລັບເດັກນັ້ນໄດ.້
ເປັນຫຍັງຈໍ າເປັນຕ້ອງມີພແມຕວແທນ?
ໍ່ ່ ົ
ຜູ້ຮັບທຶນປະຈາເຂດຈໍ
ໍ
າເປັນຕ້ອງຕັດສິນກໍານົດໃຫເດັ
້ ກແຕ່ລະຄົນມີພໍ່ຫແມ່
ຼື ເພື່ອເຂາຮ່
ົ້ ວມໃນຂະບວນການ
Early ACCESS. ຖ້າມີສະພາບໃດໜຶ່ງຕໍໄປນີ
່
,້ ຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດຈະຕັດສິນກໍານົດວ່າຈໍາເປັນຕ້ອງມີພໍ່
ແມ່ຕົວແທນສໍາລັບເດັກຫຼືບ:ໍ່
1. ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວພແມ່
ໍ່ ເດັກໄດ;້
2. ໂດຍໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ບໍສ
່ າມາດຊອກຫາພແມ່
ໍ່ ເດັກໄດ້; ຫຼື
3. ເດັກຢູ່ໃນຄວາມອຸປະຖໍາຂອງລັດ ແລະ ຜູພິ
້ ພາກສາຄວບຄຸມດແລກໍ
ູ
ລະນີຂອງເດັກ; ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງ
ພໍແ
່ ມ່ຕ ົວແທນໃດໜຶ່ງເປັນທາງເລືອກ.
ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈໍາເຂດໃນການຕັດສິນວ່າເດັກຄົນໃດຈໍາເປັນຕ້ອງມີພແມ
ໍ່ ່
ຕົວແທນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພແມ່
ໍ່ ຕົວແທນໃຫແກ່
້ ເດັກ.
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ຄຸນສມບດຂອງພແມຕວແທນມຫຍງແດ?
ົ ັ
ໍ່ ່ ົ
ີ ັ
່
ພໍແ
່ ມ່ຕ ົວແທນຕ້ອງ:
1. ບໍ່ມຜົ
ີ ນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼືທາງອາຊີບທຂັ
ີ່ ດແຍງກັ
້ ບຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ;
2. ມີຄວາມຮູ້ ແລະທັກສະທຮັ
ີ່ ບປະກັນການເປັນຕົວແທນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫແກ່
້ ເດັກ; ແລະ
3. ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານລູກຈ້າງຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈໍາເຂດ, ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນການໃຫ້ການສຶກສາ ຫຼືການດແລເດັ
ູ
ກນ້ັນ.
ບຸກຄົນຜູທີ
້ ່ບດ
ໍ່ ັ່ງນັ້ນກໍ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນພແມ່
ໍ່ ຕົວແທນ ແມ່ນບໍຖ
່ ືວ່າເປັນພະນັກງານລູກຈ້າງຂອງອົງການພຽງ
ເພາະວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກອົງ ການເພື່ອເຮັດໜ້າທເປັ
ີ່ ນພແມ່
ໍ່ ຕົວແທນ.
ໃຜເປັນຜູແຕ
້ ່ ງຕັ້ ງພໍແມຕວແທນ?
່ ່ ົ
ຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈາເຂດອາດຈະແຕ່
ໍ
ງຕງພແມຕົ
ັ້ ໍ່ ່ ວແທນໃນແບບວິທີໃດໆກໍ່ຕາມທກົ
ີ່ ດໝາຍອະນຸຍາດ. ອີກວິທີໜຶ່ງ,
ສານທີ່ຮັບຜິດຊອບຄະດີເຍົາວະຊົນຂອງເດັກຜທີ
ູ້ ່ຢູ່ໃນ “ຄວາມອຸປະຖາຂອງລັ
ໍ
ດ” (ຢໃນການດແລອຸ
ູ່
ູ
ປະຖໍາ, ຢູໃນ
່
ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງໜ່ວຍງານສະຫວັດດີການສັງຄົມພາກລັດ) ອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງພໍແມ່
່ ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເດັກ. ພໍ່
ແມ່ຕົວແທນທີສານແຕ່
່
ງຕງຕ້
ັ້ ອງຕອບສະໜອງໄດຄຸ
້ ນສົມບັດສາມຂທກໍ
ໍ້ ີ່ ານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.
ຄວາມຮັບຜດຊອບຂອງພແມຕວແທນມຫຍງແດ?
ິ
ໍ່ ່ ົ
ີ ັ
່
ພໍແມ່
່ ຕ ົວແທນອາດຈະເປັນຕວແທນໃຫແກ່
ົ
້ ເດັກໃນທຸກໆເລື່ອງທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນ ແລະການຕລາຄາ
ີ
ເດັກ, ການພັດທະນາ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ IFSP (ລວມທັງການປະເມີນຜົນປະຈໍາປີ ແລະ ການທົບ
ທວນຄືນເປັນຊ່ວງໄລຍະ), ການສະໜອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຢ່າງຕໍເນື
່ ່ອງ, ແລະ ສິດທອື
ິ ່ນໆພາຍ
ໃຕ້ໂຄງການ Early ACCESS ແລະ ກົດໝາຍ IDEA.
ໝາຍເຫດ:
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ທາງເລືອກສໍາລັບການແກໄຂຄວາມຂ
້
ັດແຍງ
້
ມີສາມທາງເລືອກໃນກົດລະບຽບ Early ACCESS ແລະ ກົດໝາຍ IDEA ພາກ C ສໍາ ລັບການແກ້ໄຂຄວາມຂັດ
ແຍງ.
້ ທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນມຄ
ີ :ື
ການໄກ່ເກ່ຍ,
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ, ແລະ
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process.
ທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ຕໄປຂອງປື
ໍ່
້ມຄມື
ູ່ ນ.ີ້
ນອກຈາກສາມທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນ, ແຕ່ລະຜູ້ຮັບທຶນປະຈໍາເຂດຍັງມີຂະບວນການໜຶ່ງທເອີ
ີ່ ້ນວ່າການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍງທທ່
້ ີ່ ານສາມາດນໍາໃຊ.້ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງແມ່ນວິທີ
ໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ຫຼືຂຂັ
ໍ້ ດແຍງ,
້ ແທນທຈະໃຊ້
ີ່
, ຫຼືກ່ອນໃຊສາມຂະບວນການແກໄຂທາງການ
້
້
ທີໄດອະທິ
່ ້
ບາຍໄວ້ໃນປື້ມຄມນີ
ູ່ ື ້. ຜູ້ອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂຂັ
ໍ້ ດແຍງເຮັ
້
ດໜ້າທຊ່
ີ່ ວຍແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕາງ
່
ກ່ຽວກັບການບໍລິການ Early ACCESS ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີລະຫວ່າງພແມ່
ໍ່ , ອົງການພາກລັດ ແລະຜໃຫ
ູ້ ້
ບໍລິການພາກເອກະຊົນ.
ຖ້າເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ການໂອລົ
້ ມເປີດກວ້າງແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດທກ້
ີ່ າວໄປສການແກ້
ູ່
ໄຂຄວາມແຕກຕາງ
່
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ພາກສ່ວນທີສາມສາມາດໃຫ້ການທົບທວນຢ່າງບໍ່ມີອະຄະຕກ່
ິ ຽວກັບບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງໄດຮັ
້
້ ບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ແມ່ນພາກສ່ວນທີສາມທເປັ
ີ່ ນກາງນັ້ນ. ຜອໍ
ູ້ າ ນວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດ
ແຍ້ງ ສາມາດເປັນພາກສ່ວນທີ່ເປັນກາງຈາກເຂດ Early ACCESS ຂອງທ່ານ ຫຼື ຖ້າຈໍາເປັນ ແມ່ນບາງຄົນ
ຈາກເຂດອື່ນ ຫຼື ບາງຄົນທຈັ
ີ່ ດຫາໃຫໂດຍພະແນກສຶ
້
ກສາ. ການບໍລິການຂອງຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍບມີ
ໍ່ ຄ່າໃຊຈ່
້ າຍຕກັ
ໍ່ ບທ່ານ ຫຼື ຕກັ
ໍ່ ບຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການຂອງລູກຂອງທ່ານ.
ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊຂະບວນການຜູ
້
້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂຂັ
ໍ້ ດແຍງກ່
້ ອນການໃຊສາມຂະບວນການ
້
ທາງການທ່ອະທິ
ີ່
ບາຍໄວ້ໃນປມຄມື
ື້ ູ່ ນີ້.
ໝາຍເຫດ:
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ການໄກ່ເກຍ
່
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ແລະ ບັນດາຜູ້ຮັບທຶນປະຈໍາເຂດ ມີລະບຽບຂັ້ນຕອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຝ່າ ຍຕ່າງໆ
ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຜ່ານການໄກ່ເກ່ຍ. ການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ຖືກດໍາເນີນ
ໂດຍຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ຍຸຕ ິທໍາ ແລະມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຜູ້ທີ່ຜ່າ ນການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານເຕັກນິກການໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນ. ການໄກ່ເກ່ຍສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ, ແມ້ກະທັ້ງກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due
process. ການໄກ່ເກ່ຍບໍຖື
່ ກໃຊເພື
້ ່ອເຮັດໃຫ້ຊັກຊາ
້ ຫຼືປະຕິເສດສິດທິຂອງທານໃນການຍື
່
່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຫຼັກ due process, ຫຼື ປະຕິເສດສິດທິອື່ນໆຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ Early ACCESS.
ແບບຟອມຕົວຢ່າງເພື່ອຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນມີໃນໜ້າ 20 ຂອງປື້ມຄູ່ມືນ.ີ້
ຂ້ອຍສາມາດຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຢູ່ ໃສແລະ ໃຜເປັນຜູ້ຈ່ າຍຄ່ າ ການໄກ່ເກ່ຍ?
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ:
1. ມີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງການບໍລິການ Early ACCESS;
2. ເລືອກຜູ້ໄກ່ເກ່ຍອີງໃສ່ການສຸ່ມເລືອກ, ການໝູນວຽນ ຫຼືພື້ນຖານທີ່ຍຸຕ ິທໍາອື່ນ; ແລະ
3. ຈ່າ ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍຂອງກອງປະຊຸມຕ່າງໆເພື່ອຊຸກຍູ້ການໄກ່
ເກ່ຍເມື່ອຝ່າຍໃດໜຶ່ງເລືອກບໍ່ໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ.
ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່ າຜູ້ໄກ່ ເກ່ຍຍຸຕ ິທໍ າຫຼືບ
? ໍ່
ບຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າ ທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ:
ບໍ່ສາມາດເປັນລູກຈ້າງຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼື ອົງ ການພາກລັດ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກເອກະ
ຊົນທີ່ກໍາລັງສະໜອງການບໍລິການໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ; ແລະ
ຕ້ອງບໍ່ມີການຂັດແຍ້ງຜົນປະໂຫຍດທາງສ່ວນຕົວ ຫຼືທາງອາຊີບ;
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍ່ຈະມີຄຸນສົມບັດເປັນຜໄກເກ່
ູ້ ່ ຍ ຈະບໍ່ຖືວ່າແມ່ນພະນັກງານລູກຈາງຂອງພະແນກສກ
້
ຶ
ສາລັດໄອໂອວາ ພຽງເພາະວ່າຜູ້ກ່ຽວກໍາລັງໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນຄ່າເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.
ບາງຢ່ າງທີ່ຂ ້ອຍຈໍ າເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການໄກ່ ເກ່ຍມີຫຍັງແດ
?່
1. ການໄກ່ເກ່ຍແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ແລະ ຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ສະດວກ
ສະບາຍຕໍ່ກັບຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດແຍ້ງ.
2. ຖ້າ ທ່ານ ແລະ ອົງການພາກລັດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ທ່ານ ແລະ ອົງ ການພາກ
ລັດຕ້ອງເຮັດສັນຍາຂໍ້ຕ ົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ.
3. ທັງ ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພາກລັດຜູ້ທີ່ມີສິດອໍານາດຜູກມັດອົງການດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເຊັນຊື່ໃນ
ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍ.
4. ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງ ການໄກ່ເກ່ຍເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ມີລາຍເຊັນ ສາມາດບັງ ຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກສານລັດທີ່ມີ
ສິດອໍານາດ ຫຼື ໃນສານເຂດຂອງສະຫະລັດ.
5. ການສົນທະນາທີ່ເກີດຂນໃນລະຫວ່
ຶ້
າງການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນເປັນຄວາມລັບ ແລະ ອາດຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ເປັນຫຼັກ
ຖານໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຫຼືການດໍາເນີນຄະດີທາງແພ່ງ ໃນພາຍຫຼັງຂອງສານ
ລັດຖະບານກາງ ຫຼືສານລັດໃດໆ.
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບໍ່ ຕ ້ອງການໃຊ້ ຂະບວນການໄກ່ ເກ່ຍ?
ຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈໍາເຂດອາດຈະສະເໜີໃຫ້ແກຜທບໍ
່ ູ້ ີ່ ໃ່ ຊຂະບວນການໄກ່
້
ເກ່ຍມີໂອກາດໄດພົ
້ ບປະກັບຝ່າຍທບໍ
ີ່ ່ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍໃດໜຶ່ງໃນເວລາ ແລະສະຖານທີ່ທສະດວກສະບາຍຕກັ
ີ່
ໍ່ ບພແມ່
ໍ່ .
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ຝ່າຍທບມສວນໄດສວນເສຍແມນໃຜ?
ີ່ ໍ່ ີ ່
້ ່
່
1. ໜ່ວຍງານແກ້ໄຂຂໍຂັ
້ ດແຍງທາງເລື
້
ອກທເໝາະສົ
ີ່
ມ;
2. ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂາວສານສໍ
່
າລັບພແມ່
ໍ່ ຜປົ
ູ້ ກຄອງລັດໄອໂອວາ (ໃນລັດໄອໂອວາ, ນີ້ແມ່ນສູນ
Access for Special Kids (ASK) Resource Center); ຫຼື
3. ສູນຊັບພະຍາກອນສໍາລັບພແມ່
ໍ່ ແລະຊຸມຊົນ.
ຝ່າຍທບ
ີ່ ມ
ໍ່ ສ
ີ ່ວນໄດສ
້ ່ວນເສຍຈະເຮັດຫຍັງ?
ຝ່າຍທີບໍ
່ ່ມີສ່ວນໄດສ່
້ ວນເສຍຈະອະທິບາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ສງເສີ
ົ່
ມໃຫ້ທ່ານ
ໃຊ້ຂະບວນການໄກເກ່
່ ຍ.
ໃນຂະນະທີຄ
່ ໍາຮ້ອງຂໍການໄກເກ
່ ່ຍຂອງຂ້ອຍຍັງບໍທ
່ ັນໄດ້ຕ ັດສິ ນເທື່ອ, ລູກຂອງຂ້ອຍໄດ້ຮ ັບການບໍລ ິການຫຍັງແດ?
່
ໃນຂະນະທີຄໍ
່ າຮ້ອງການໄກ່ເກ່ຍຍັງບໍທ
່ ັນໄດຕັ
້ ດສິນເທື່ອ ແລະ ເປັນເວລາສິບວັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍເຊິ່ງ
ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດຂຕົ
້ ໍ້ ກລງໃດໆ,
ົ
ເວັ້ນເສຍແຕວ່
່ າອົງ ການ ແລະ ພແມ່
ໍ່ ຂອງເດັກຕົກລົງເຫັນດເປັ
ີ ນຢ່າງອື່ນ, ເດັກ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງສືບຕໍໄດຮັ
່ ້ ບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນທເໝາະສົ
ີ່
ມທລະບ
ີ່
ຸ
ໄວ້ໃນແຜນ IFSP ໃນສະຖານທີທໄດ້
່ ີ່ ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດຈາກພແມ່
ີ
ໍ່ ເດັກ.
ຖ້າການໄກ່ເກ່ຍກ່ຽວຂ້ອງການການຮ້ອງຂເອົ
ໍ າການບໍລິການຄັ້ງທາອິ
ໍ ດພາຍໃຕ້ Early ACCESS, ເດັກຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນທບຢໃນຄວາມຂັ
ີ່ ໍ່ ູ່
ດແຍງ.
້
ໝາຍ:
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ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA
ກົດໝາຍກໍານົດໃຫພະແນກສຶ
້
ກສາລັດໄອໂອວາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນໃນການສືບສວນການຮ້ອງຮຽນວ່າອົງການໃດ
ໜຶ່ງໄດ້ລະເມີດພາກ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼື ກົດລະບຽບ Early ACCESS ຂອງລັດໄອໂອວາ. ແບບຟອມ
ຕົວຢ່າງເພື່ອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດແມ່ນມີໃນໜ້າ 22 ຂອງປືມ
້ ຄມື
ູ່ ນີ້.
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນໃນການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດພາຍໃຕ້ Early ACCESS
ບ?
ໍ່
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບ:
1. ແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການຮ້ອງຮຽນທຍື
ີ່ ່ນໂດຍອົງ ການຈັດຕັ້ງ ຫຼືບຸກຄົນຈາກລັດອື່ນ, ໂດຍການ
ກໍານົດການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນນໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ແລະ
2. ເຜີຍແຜ່ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງລັດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫແກ່
້ ພໍ່ແມ່ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທສົ
ີ່ ນໃຈ ລວມທງສູ
ັ ນຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າ ວສານສໍາ ລັບພແມ່
ໍ່ , ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງ ແລະສະໜັບສະໜູນ, ສູນສົ່ງເສີມການດໍາ
ເນີນຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ເໝາະສົມ.
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າພະແນກພົບເຫັນການລ້ົມເຫຼວໃນການສະໜອງການບໍລິການ
Early ACCESS ທີເໝາະສມ?
່
ົ
ໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນທີ່ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດພົ
້ ບເຫັນການລົ້ມເຫຼວໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ, ທາງລັດຕ້ອງແກ້ໄຂ:
1. ການລົ້ມເຫຼວໃນການສະໜອງການບໍລິການທີເໝາະສົ
່
ມ ລວມທງການດໍ
ັ
າເນີນການແກ້ໄຂທເໝາະສົ
ີ່
ມ
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຈໍາເປັນຂອງເດັກ, ແລະ
2. ສະໜອງການບໍລິການທີເໝາະສົ
່
ມໃນອະນາຄົດສໍາລັບເດັກທກຄົ
ຸ ນທພິ
ີ່ ການ.
ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮອງຮຽນຂນລດຂອງພະແນກສກສາລດໄອໂອວາລວມມຫຍງແດ?
້
ັ້ ັ
ຶ
ັ
ີ ັ
່
ໃນລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນ, ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີກໍາ ນົດເວລາ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫຼັງ
ຈາກການຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖືກຍື່ນເພື່ອ:
1. ດໍາ ເນີນການສືບສວນກັບສະຖານທີຢ່
່ າງເປັນອິດສະຫຼະ ຖ້າພະແນກສຶກສາຕັດສິນກໍາ ນົດວ່າຈາເປັ
ໍ
ນຕ ້ອງ
ມີການສືບສວນ;
2. ໃຫ້ຜຮ້
ູ້ ອງຮຽນມີໂອກາດໃນການສົ່ງຂ້ມ
ໍ ູນເພີ່ມເຕີມ, ບໍວ
່ ່າຈະທາງປາກເປົ່າ ຫເປັ
ຼື ນລາຍລັກອັກສອນ, ກ່ຽວ
ກັບຂໍກ
້ ່າວຫາໃນການຮ້ອງຮຽນ;
3. ໃຫ້ໂອກາດແກ່ອົງ ການພາກລັດເພື່ອຕອບຄືນຕກັ
ໍ່ ບການຮ້ອງຮຽນນັ້ນ ລວມທງ
ັ ຢາງນ້
່
ອຍ:
a. ຕາມການຕັດສນໃຈຂອງອົ
ິ
ງການພາກລັດ, ການສະເໜີແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນ ແລະ
b. ໂດຍມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພແມ່
ໍ່ , ໂອກາດສໍາລັບອົງ ການພາກລັດໃນການສົ່ງເສີມໃຫພແມ່
້ ໍ່
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍ, ຫຼື ວິທການແກ້
ີ
ໄຂຂຂັ
ໍ້ ດແຍງທາງເລື
້
ອກອື່ນ;
4. ກວດເບິ່ງທຸກຂໍມູ
້ ນທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນກໍາ ນົດຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບວ່າອົງການພາກ
ລັດກໍາລັງລະເມີດຂກໍ
ໍ້ ານົດໃດໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບ;ໍ່ ແລະ
5. ອອກຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍກັ
່ ບຜຮ້
ູ້ ອງຮຽນເຊງແກ້
ິ່
ໄຂແຕ່ລະຂກ່
ໍ້ າວຫາໃນການຮ້ອງຮຽນ ແລະ
ປະກອບມີ:
a. ຜົນການສືບສວນຂເທັ
ໍ້ ດຈິງ ແລະ ຂສະຫຼ
ໍ້
ູບ, ແລະ
b. ເຫດຜົນຂອງຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າ ຍຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.
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ອະນຸ ຍາດໃຫ້ມການຂະຫຍາຍເວລາເກ
ີ
ີນ 60 ວັນໄດບ
້ ?
ໍ່
ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍກໍາ ນົດເວລາພຽງແຕຖ້
່ າ:
1. ມີສະພາບການພິເສດກ່ຽວກັບຜຮ້
ູ້ ອງຮຽນສະເພາະ, ຫຼື
2. ພໍ່ແມ່ ແລະອົງການພາກລັດຕົກລົງເຫັນດີຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາເພື່ອດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ ່າງໆ.
ຄໍາຕັດສິ ນການຮ້ອງຮຽນຖືກຈັດຕັ້ ງປະຕິບັດແນວໃດ?
ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາກໍານົດບາດກ້າ ວຕ່າງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ
ຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິທິຜົນ, ຖ້າຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງ ລວມມີ:
1. ກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ;
2. ການເຈລະຈາຕໍລ
່ ອງ; ແລະ
3. ການດໍາເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອບັນລການປະຕິ
ຸ
ບັດຕາມ.
ໃຜແດ່ສາມາດຍນການຮອງຮຽນ
ື່
້
ແລະ ຍນແນວໃດ?
ື່
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືບຸກຄົນສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີເຊັ
່ ນຊ.ື່ ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງລວມມີຄໍາ
ຖະແຫຼງທີລະບວ່
່
ຸ າອົງການພາກລັດໄດລະເມີ
້
ດຂກໍ
ໍ້ ານົດຂອງພາກ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA. ການຮ້ອງຮຽນຍັງ
ຕ້ອງລວມມີ:
1. ຂໍເທັ
້ ດຈງທຄໍ
ິ ີ່ າຖະແຫງກ່
ຼ າວໃຊເປັ
້ ນພື້ນຖານອງໃສ;
ີ
່
2. ລາຍເຊັນ ແລະ ຂໍມູ
້ ນຕິດຕສໍ
ໍ່ າ ລັບຜຮ້
ູ້ ອງຮຽນ; ແລະ
3. ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງກ່າວຫາການລະເມີດທີເກີ
່ ດຂຶ້ນບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີກ່ອນວັນທທການຮ້
ີ ີ່
ອງຮຽນໄດຮັ
້ ບ.
ຖ້າການຮ້ອງຮຽນກ່າວຫາການລະເມີດທີໄດເກີ
່ ້ ດຂຶ້ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະ, ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງລວມມີ:
1. ຊື່ ແລະທີ່ຢູ່ຂອງເດັກ;
2. ຊືຂອງຜຮັ
່
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດ/ອົງການ/ໂຄງການ ທຮັ
ີ່ ບຜິດຊອບການບໍລິການຂອງເດັກ;
3. ໃນກໍລະນີຂອງເດັກຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ (ພາຍໃນຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ 725(2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຄົນຂາດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. §11434a(2)),
ຂໍມູ
້ ນຕິດຕທມີ
ໍ່ ີ່ ໃຫສໍ
້ າລັບເດັກ, ແລະ ຊຂອງຜຮັ
ື່
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດ/ອົງການ/ໂຄງການທຮັ
ີ່ ບຜິດຊອບການ
ບໍລິການຂອງເດັກ;
4. ລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະບັນຫາຂອງເດັກ ລວມທັງຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບບັນຫາ; ແລະ
5. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະເໜີມາໃນຂອບເຂດທຮໄດ
ີ່ ູ້ ້ ແລະມີໃຫຕກັ
້ ໍ່ ບຝ່າຍນັ້ນໃນເວລາທີ່ມກ
ີ ານຍື່ນການ
ຮ້ອງຮຽນ.
ຝ່າຍທີ່ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງສົ່ງນໍາເສາຂອງຄໍ
ົ
າຮ້ອງຮຽນຫາຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈາເຂດທໃຫບໍ
ໍ
ີ່ ້ ລິການແກ່ເດັກໃນເວລາ
ດຽວກັນກັບທີຝ
່ ່າຍດັ່ງ ກ່າວຍື່ນການຮ້ອງຮຽນນໍາພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.
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ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ DUE PROCESS (ການໄຕສວນຕາມຫຼ
່
ັກ DUE PROCESS)
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂການໄຕສວນຕາມຫຼ
ໍ
່
ັກ due process, ທ່າ ນ ຫຼືຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈາເຂດທກ່
ໍ
ີ່ ຽວຂ້ອງ
ໃນຂໍ້ຂັດແຍງ
້ ຕ້ອງມີໂອກາດສາລັ
ໍ ບການໄຕສວນຍຸ
່
ຕທໍ
ິ າຕາມຫຼັກ due process. ແບບຟອມຕົວຢາງເພື
່
່ອຍື່ນການ
ຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ຮ້ອງຂໍການໄຕສວນແມ່
່
ນມີໃນໜ້າ 24 ຂອງປືມ
້ ຄມື
ູ່ ນີ້.
ໃຜຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການດໍ າເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process?
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາເປັນຜູຮັ
້ ບຜິດຊອບສໍາລັບການຈັດຫາການໄຕສວນດັ
່
່ງກ່າວ.
ໃຜເປັນຜູຮ
້ ັບຟັງຂໍມ
້ ູນຕ່ າງໆ ແລະເຮັດການຕັດສິ ນຢູໃນການໄຕສວນຕາມຫກ
່
່
ຼັ due process?
ບຸກຄົນທີມີ
່ ຕໍາແໜ່ງເປັນຜພິ
ູ້ ພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ (ALJ) ເປັນຜຮັ
ູ້ ບຟັງແລະພິຈາລະນາຫຼັກຖານ ແລະຂໂຕ
ໍ້ ້
ແຍ້ງທາງກົດໝາຍຢໃນການໄຕສວນຕາມຫຼ
ູ່
່
ັກ due process. ຈາກນັ້ນ ຜພາກສາ
ູ້
ALJ ເຮັດການຕັດສິນ. ພະ
ແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາມີລາຍຊືຂອງບຸ
່
ກຄົນທເຮັ
ີ່ ດໜ້າທເປັ
ີ່ ນຜພາກສາ
ູ້
ALJ. ລາຍຊດັ
ື່ ່ງກ່າວຕ້ອງລວມມີຄໍາ
ປະກາດກ່ຽວກັບຄຸນວຸດທິຂອງແຕ່ລະຄົນຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຄຸນວຸດທຂອງຜພພາກສາຍຕທາ
ິ
ູ້ ິ
ຸ ິ ໍ ALJ ມຫຍ
ີ ັງແດ່?
ຢ່າງນ້ອຍ, ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງບໍ່ເປັນ:
1. ພະນັກງານລູກຈ້າງຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ອົງການ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງ
ກັບການໃຫ້ການສຶກສາ ຫຼືການດູແລຂອງເດັກ; ຫຼື
2. ບຸກຄົນທີມີ
່ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼືທາງອາຊີບທຂດແຍງກັ
ີ່ ັ
້ ບຄວາມຊື່ສັດທ່ຽງທໍາຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ
ໃນການໄຕ່ສວນ.
ຜູ້ພິພາກສາ ALJ:
1. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈ, ບົດບັນຍັດ ແລະຂກໍ
ໍ້ ານົດຂອງກົດໝາຍ IDEA 2004,
ກົດລະບຽບລັດຖະບານກາງ ແລະຂອງລັດທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ IDEA, ແລະການຕຄວາມໝາຍຂອງ
ີ
ກົດໝາຍ IDEA ໂດຍສານລັດຖະບານກາງ ແລະສານລັດ;
2. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການດໍາເນີນການໄຕ່ສວນ ອີງຕາມວິທປະຕິ
ີ
ບັດທາງກົດໝາຍທີ່
ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ເໝາະສົມ; ແລະ
3. ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການອອກ ແລະຂຽນຄໍາຕັດສິນ ອີງຕາມວິທີປະຕິບັດທາງກົດໝາຍ
ທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະເໝາະສົມ.
ບຸກຄົນຜູ້ທຖ້
ີ່ າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະມຄຸ
ີ ນສົມບັດໄດດໍ
້ າເນີນການໄຕສວນ
່
ຈະບຖື
ໍ່ ວ່າເປັນພະນັກງານລູກຈ້າງຂອງອົງການ
ນັ້ນພຽງເພາະວ່າຜູກ່
້ ຽວໄດຮັ
້ ບຄ່າຈ້າງຈາກອົງການນັ້ນເພື່ອເຮັດໜ້າທເປັ
ີ່ ນຜພິ
ູ້ ພາກສາ ALJ.
ໃນລະຫວ່ າງນັ້ນ, ລູກຂອງຂ້ອຍໄດຮ
້ ັບການບໍລິການຫຍັງແດ?
່
ໃນລະຫວ່າງດໍາເນີນຄະດີທາງການປົກຄອງ ແລະທາງສານ, ເດັກຕ້ອງສືບຕໄດຮັ
ໍ່ ້ ບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະ
ຕົ້ນທີເໝາະສົ
່
ມຢໃນສະຖານທທລະບຸ
ູ່
ີ່ ີ່
ໄວ້ໃນແຜນ IFSP ທໄດຮັ
ີ່ ້ ບການຍິນຍອມເຫັນດຈາກພແມ່
ີ
ໍ່ . ຖ້າການຮ້ອງ
ຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃຕ້ Early ACCESS,
ເດັກຕ້ອງໄດຮັ
້ ບການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນທບໍ
ີ່ ່ຢໃນການຂັ
ູ່
ດແຍງກັ
້ ນ.
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ສິດທຂອງຂ
ິ
້ອຍໃນການໄຕ່ສວນຕາມຫກ
ຼັ due process ພາຍໃຕກ
້ ົດໝາຍມີຫຍງແດ?
ັ
່
ທ່ານມີສິດໃນການ:
1. ມີປຶກສາ ແລະບຸກຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ ຫຼືຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພເສດກ່
ິ
ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກພິການເຂົ້າຮ່ວມ
ນໍາ ແລະໃຫ້ຄໍາປກສາແນະນໍ
ຶ
າ;
2. ສະແດງຫຼັກຖານ ແລະ ຊ້ອງໜ້າ, ຊັກຟອກພະຍານ, ແລະ ບັງ ຄັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະຍານ;
3. ຫ້າ ມການນໍາສະເໜີຫຼັກຖານຢູໃນການໄຕສວນທບໍ
່
່
ີ່ ໄ່ ດຖື
້ ກເປີດເຜີຍຕກັ
ໍ່ ບຝ່າ ຍນັ້ນຢ່າງນ້ອຍຫ້າວັນລັດຖະ
ການກ່ອນການໄຕ່ສວນ;
4. ໄດ້ຮັບບັນທຶກຂອງການໄຕສວນເປັ
່
ນລາຍລັກອັກສອນເປັນແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼືຕາມການເລືອກຂອງພໍ່
ແມ່; ແລະ
5. ໄດ້ຮັບຜົນການສືບສວນຂເທັ
ໍ້ ດຈິງ ແລະຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນເປັນແບບອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼືຕາມ
ການເລືອກຂອງພໍແ
່ ມ່.
ຈົ່ງຮັບຊາບວ່າຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ອົງການພາກລັດມີສິດທິເຫຼົ່ານີເ້ ຊັ່ນກັນ.
ການໄຕ່ສວນຕາມຫກ
ຼັ due process ຈະກດຂນຢໃສ?
ີ ຶ້ ູ່
ການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ຕ້ອງຖືກດໍາເນີນໃນເວລາ ແລະ ຢສະຖານທທສະດວກສະບາຍຢ່
ູ່
ີ່ ີ່
າງສົມ
ເຫດສົມຜົນຕໍ່ກັບພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ.
ກໍານົດເວລາສໍາລັບການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process ເປັນແນວໃດ?
ຢ່າງຊ້າບໍໃ່ ຫ້ກາຍ 30 ວັນ ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາຕ້ອງຮັບປະກັນ:
1. ບັນລຸໄດຄໍ
້ າຕັດສິນສຸດທ້າຍໃນການໄຕສວນ;
່
ແລະ
2. ສົ່ງ ສໍາເນົາຂອງຄໍາຕັດສິນ ຫາພແມ່
ໍ່ ແຕ່ລະຄົນທາງໄປສະນີ.
ຜູພິ
້ ພາກສາ ALJ ອາດຈະຂະຫຍາຍກໍານົດເວລາສາມສິບວັນອອກໄປຕາມການຮ້ອງຂຂອງຝ່
ໍ
າຍໃດໜຶ່ງ.
ມີກໍາ ນົດເວລາທີຈ
່ ໍ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມສໍາ ລັບການຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫ
່
ຼັກ due process ບໍ?
່
ທ່ານ ຫຼື ຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດຕ້ອງຮ້ອງຂການໄຕສວນຍຸ
ໍ
່
ຕທໍ
ິ າພາຍໃນສອງປນັ
ີ ບຈາກວັນທທທ່
ີ ີ່ ານ ຫຼືຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະ
ຈໍາເຂດໄດ້ຮັບຮູ້ ຫຼືຄວນໄດຮບຮກ່
້ ັ ູ້ ຽວກັບການກະທາທຖື
ໍ ີ່ ກກ່າ ວຫາທປະກອບເປັ
ີ່
ນພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຂການ
ໍ
ໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process.
ມີຂຍົ
ໍ້ ກເວັ້ນຕໍກບກດລະບຽບດານການດເວລານນບ?
່ ັ ົ
້
ໍ ົ
ັ້ ໍ່
ກໍານົດເວລາຈະບໍຖ
່ ືກໃຊ້ ຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຂການໄຕສວນຕາມຫຼ
ໍ
່
ັກ due
process ເນື່ອງຈາກ:
1. ການບິດເບືອນຄວາມຈິງສະເພາະໂດຍຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈໍາເຂດວ່າມັນໄດແກ້
້ ໄຂບັນຫາທປະກອບເປັ
ີ່
ນ
ພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫຼ
່
ັກ due process.
2. ຜູ້ຮັບທຶນປະຈໍາເຂດບຍອມເອົ
ໍ່
າຂມູ
ໍ້ ນໃຫທ່
້ ານເຊິ່ງຂໍມູ
້ ນດ່ັງກ່າວຖືກກໍານົດໃຫສະໜອງໃຫແກ່
້
້ ທ່າ ນ.
ຂ້ອຍຖກຈາກດຈາກການຍນຄາຮອງຂການໄຕສວນຕາມຫກ
ື ໍ ັ
ື່ ໍ ້
ໍ
່
ຼັ due process ອນບ?
ື່ ໍ່
ບໍ່ມີຫຍັງຫ້າມທ່າ ນຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫຼ
່
ັກ due process ອື່ນແຍກຕາງຫາກຕກັ
່
ໍ່ ບບັນຫາ
ອື່ນທີແຍກຈາກການຮ້
່
ອງຂການໄຕສວນ
ໍ
່
due process ທໄດຍື
ີ່ ້ ່ນແລ້ວ.
ຄໍາຕັດສິ ນຂອງຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ເປັນຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍແມ່ນບ?
ໍ່
ຄໍາຕັດສິນທີເຮັ
່ ດໃນການໄຕສວນແມ່
່
ນຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍ, ຍົກເວນວ່
ັ້ າຝ່າ ຍໃດໜຶ່ງທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງໃນການໄຕສວນ
່
ອາດຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
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ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ພໃຈນ
ໍ
ໍາຄໍາຕັດສິ ນຂອງຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ, ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ?
່
ທຸກຝ່າ ຍມີສິດຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີແພ່ງກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫຼັກ due process. ການ
ດໍາເນີນຄະດີດ່ັງກ່າວອາດຈະຍື່ນຕສານສານລັ
ໍ່
ດໃດໆກໍ່ຕາມທມີ
ີ່ ສິດອໍາ ນາດຕັດສິນ ຫຼື ສານເຂດຂອງສະຫະລັດ,
ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຈໍານວນເງິນທີ່ຢໃນຄວາມຂັ
ູ່
ດແຍງ.
້
ມີກໍາ ນົດເວລາສໍາລັບການຍື່ນການຍື່ນຮ້ອງຟ້ອງຄະດີແພ ່ ງກ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິ ນຂອງຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ບໍ?
່
ຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນຂອງຜພິ
ູ້ ພາກສາ ALJ, ທ່ານມີເວລາ 90 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກວັນທີ
ທີ່ອອກຄໍາຕັດສິນນັ້ນເພື່ອຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງຄະດແພ
ີ ່ງ.
ມີໃຜອື່ນອີກທີຮກ
່ ູ້ ່ຽວກັບຄໍາຕັດສິ ນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຫກ
ຼັ due process?
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ຫຼັງຈາກລຶບຂມູ
ໍ້ ນລະບຕົ
ຸ ວຕົນສ່ວນບຸກຄົນແລ້ວ, ຕ້ອງ:
1. ຜົນການສືບສວນ ແລະ ຄາຕັ
ໍ ດສິນຫາສະພາບໍລິຫານ Early ACCESS ລັດໄອໂອວາ; ແລະ
2. ເປີດເຜີຍຜົນການສືບສວນ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຕກັ
ໍ່ ບສາທາລະນະ.
ໝາຍເຫດ:
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ແບບຟອມຕົວຢ່ າງ: ການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ ່ຍ
ໃຊ້ແບບຟອມນີຖ
້ ້າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ. ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢ
້ ໜ
ູ່ ້າ 13 ແລະ 14 ຂອງ
ປື້ມຄູມ
່ ືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ Early ACCESS ສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຜູ້ປົກຄອງ (ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະ
ຕົ້ນ). ຫຼັງຈາກທີທ
່ ່ານປະກອບແບບຟອມນີແ
້ ລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ:
(1) ອົງການ AEA ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອ ງ, ແລະ
(2) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des
Moines, IA 50319-0146.
ປະກອບແບບຟອມນີໃ້ ຫ້ຄົບຖ້ວນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພ່ີ່ມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປັນ.
ວັນທີ:

ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຮ້ອງຂກອງປະຊຸ
ໍ
ມໄກ່ເກ່ຍບັນຫາ Early ACCESS ກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້ອຍ.

ຊື່ເດັກ:

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:

ລູກຂອງທ່າ ນໃຊ້ຊອ
ື່ ື່ນອີກແມ່ນບໍ?
່

ແມ່ນ/ບໍ່

ຖ້າແມ່ນ, ຊືຫ
່ ຍັງ?

ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງເດັກ:
ເມືອງ:

ລັດ:

ເດັກເປັນ “ຜູຂ
້ າດທີ່ຢອ
ູ່ າໄສ”ແມ່ນບໍ?
່

ແມ່ນ/ບໍ່

ອົງການ AEA ບ່ອນທີເ່ ດັກອາໄສຢູ່:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ຖ້າແມ່ນ, ສະໜອງຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍສ
່ ໍາລັບເດັກ.

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນ:ີ

ອົງການ AEA ບ່ອນທີເ່ ດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ຊືຂອງຂາພະເຈົ
່
້
້າ:
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ຊືພ
່ ໍ່ແມ່ຄົນອື່ນ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ລັກສະນະຂອງບັນຫາ:
ຂໍເທັ
້ ດຈິງຂອງກໍລະນທກ່
ີ ີ່ ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:
ການແກ້ໄຂບັນຫາທທ່
ີ່ ານສະເໜມາ:
ີ
ແບບຟອມນີຖ
້ ືກເຮັດສໍາເລັດໂດຍຜູອື
້ ່ນທບແມ່
ີ່ ໍ່ ນພແມເດັ
ໍ່ ່ ກແມ່ນບ?
ໍ່

ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ

ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊື່ຂອງທ່ານ, ຂມ
ໍ້ ູນຕິດຕໍ່

ຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຕກັ
ໍ່ ບພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ມີຄົນອື່ນທບມຊໃນແບບຟອມນຜທແມ່
ີ່ ໍ່ ີ ື່
ີ້ ູ້ ີ່ ນພແມ
ໍ່ ່ ຫຼືຜປົ
ູ້ ກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບ?
ໍ່
ນັ້ນ, ຂມນຕິ
ໍ້ ູ ດຕໍ່, ແລະ ຄວາມສໍາພນຕກັ
ັ ໍ່ ບເດັກ:
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ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ

ຖາແມ່
້
ນ, ກະລຸນາ ບອກຊຂອງບຸ
ື່
ກຄົນ

ໜ້ານີ້ເຈດຕະນາປະໃຫ້ເປົ່າຫວາງ
່
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ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA
ໃຊ້ແບບຟອມນຖ້
ີ້ າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂກອງປະຊມໄກ
ໍ
ຸ
ເກ່
່ ຍ. ມີການອະທິບາຍຂະບວນການນີຢໜ້
້ ູ່ າ 15 ແລະ 16 ຂອງ
ປື້ມຄມລະບຽບການປົ
ູ່ ື
ກປອງຄຸ
້
້ມຄອງ Early ACCESS ສໍາລັບພແມ
ໍ່ ຜ
່ ູ້ປກຄອງ
ົ
(ສິດທິຂອງພແມໃນການຊ່
ໍ່ ່
ວຍເຫຼືອໄລຍະ
ຕົ້ນ). ຫຼັງຈາກທທ່
ີ່ ານປະກອບແບບຟອມນແລ້
ີ້ ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ:
(1) ອົງການ AEA ທີກ່
່ ຽວຂອງ,
້
ແລະ
(2) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des
Moines, IA 50319-0146.
ປະກອບແບບຟອມນີໃຫຄົ
້ ້ ບຖ້ວນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພ່ີມເຕີມ ຖ້າຈໍາເປນ.
ັ
ວັນທີ:
ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA. ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໃຫມີ
ໍ ້ ການ
ສືບສວນໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ. ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຫາວ່າອົງການພາກລັດໄດລະເມີ
້
ດຂກໍ
ໍ້ ານົດໃນພາກ C ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ ແລະ ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງລັດ ແລະຂບັ
ໍ້ ງຄັບຂອງລັດຖະບາກາງ.
ຊືຂອງຂ
່
້າພະເຈົ້າ:
ລາຍເຊັນ:
ທີ່ຢຂອງຂ້
ູ່
າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ການຮ້ອງຮຽນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກພິການສະເພາະໃດໜຶ່ງແມນບ?
່ ໍ່ ແມ່ນ/ບໍ່ແມ່ນ
ຊືຂອງເດັ
່
ກ:
ເດັກໃຊ້ຊອື
ື່ ່ນອີກແມ່ນບ?
ໍ່

ຖ້າ “ແມ່ນ,” ກະລນາ
ຸ ປະກອບຂມນ:
ໍ້ ູ

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:
ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ

ຖາແມ່
້
ນ, ຊຫຍັ
ື່ ງ?

ທີ່ຢຂອງເດັ
ູ່
ກ:
ເມືອງ:
ເດັກແມ່ນ “ຜູ້ຂາດບ່ອນຢູອ
່ າໄສ” ແມ່ນບໍ?
່

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຕິດຕໍສ
່ ໍາລັບເດັກ.

ອົງການ AEA ບ່ອນເດັກອາໄສຢູ່:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນ:ີ

ອົງການ AEA ບ່ອນເດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:

ໝາຍເຫດ: ຄໍາຖາມ 1-3 ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບ ຖ້າການຮ້ອງຮຽນແມ່ນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ຄໍາຖາມ
1-3 ແມ່ນແນະນໍາເທົ່ານັ້ນ.
1. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ:
2. ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງກໍລະນີທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:
3. ການແກໄຂບັ
້
ນຫາທທ່
ີ່ ານສະເໜມາ:
ີ

ການລະເມີດທີກ່
່ າວຫາມານໄດເກີ
ີ້ ້ ດຂນບກາຍໜຶ
ຶ້ ໍ່
່ງປກ່
ີ ອນວັນທທທາງພະແນກສຶ
ີ ີ່
ກສາລັດໄອໂອວາໄດຮັ
້ ບການຮ້ອງຮຽນນແມ່
ີ້ ນບ?
ໍ່
ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ
ແບບຟອມນີຖກເຮັ
້ ື
ດສໍາເລັດໂດຍຜອື
ູ້ ່ນທບແມ່
ີ່ ໍ່ ນພແມເດັ
ໍ່ ່ ກເຊັ່ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງແມ່ນບໍ?
່ ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ
ບອກຊືຂອງທ່
່
ານ, ຂມນຕິ
ໍ້ ູ ດຕຂອງທ່
ໍ່
ານ, ແລະ ຄວາມສໍາພນຕກັ
ັ ໍ່ ບພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ, ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຂ້າງເທງ:
ິ
ມີຄົນອື່ນທບມຊໃນແບບຟອມນຜທແມ່
ີ່ ໍ່ ີ ື່
ີ້ ູ້ ີ່ ນພແມ
ໍ່ ່ ຫຼືຜປົ
ູ້ ກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບ?
ໍ່
ນັ້ນ, ຂມນຕິ
ໍ້ ູ ດຕໍ່, ແລະ ຄວາມສໍາພນຕກັ
ັ ໍ່ ບເດັກ:
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ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ

ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ

ຖາແມ່
້
ນ, ກະລຸນາ ບອກຊຂອງບຸ
ື່
ກຄົນ

ໜ້ານີ້ເຈດຕະນາປະໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ.
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ແບບຟອມຕົວຢ່ າງ: ການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ Due Process (ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫ
່
ຼັກ Due Process)
ໃຊ້ແບບຟອມນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ແລະ ຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫ
່
ຼັກ due
process. ການອະທິບາຍຂະບວນການນຢໜ້
ີ້ ູ່ າ 15 ແລະ 16 ຂອງ ປມຄມລະບຽບການປົ
ື້ ູ່ ື
ກປອງຄຸ
້
້ມຄອງ Early
ACCESS ສໍາລັບພແມຜປົ
ໍ່ ່ ູ້ ກຄອງ (ສິດທຂອງພແມໃນການຊ່
ິ
ໍ່ ່
ຼື
ົ້ . ຫຼັງຈາກທທານປະກອບແບບຟອມນ
ວຍເຫອໄລຍະຕນ)
ີ່ ່
ີ້
ແລ້ວ, ໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຫາ:
(1) ອົງການ AEA ທີກ່
່ ຽວຂອງ,
້
ແລະ
(2) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des
Moines, IA 50319-0146.
ປະກອບແບບຟອມນີໃຫຄົ
້ ້ ບຖ ້ວນ. ໃຊ້ໜ້າເຈ້ຍເພມເຕີ
່ີ
ມ ຖ້າຈໍາເປນ.
ັ
ວັນທ:ີ
ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກ due process ກ່ຽວກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າຮ້ອງຂໍການໄຕສວນຕາມຫກ
່
ຼັ due process ຕໍ່ໜ້າຜພິ
ູ້ ພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງທແຕງຕງໂດຍພະແນກສກສາລັ
ີ່ ່ ັ້
ຶ
ດໄອໂອວາ.
ຊືຂອງເດັ
່
ກ:
ເດັກໃຊ້ຊອື
ື່ ່ນອີກແມ່ນບ?
ໍ່

ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:
ແມ່ນ/ບໍແມ່
່ ນ

ຖາແມ່
້
ນ, ຊຫຍັ
ື່ ງ?

ທີ່ຢຂອງເດັ
ູ່
ກ:
ເມືອງ:

ລັດ:

ເດັກແມ່ນ “ຜູ້ຂາດບ່ອນຢູອ
່ າໄສ” ແມ່ນບໍ?
່

ລະຫັດໄປສະນີ:

ແມ່ນ/ບໍແ
່ ມ່ນ ຖ້າແມ່ນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນຕິດຕໍສ
່ ໍາລັບເດັກ.

ອົງການ AEA ບ່ອນເດັກອາໄສຢູ່:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:

ລະຫັດໄປສະນີ:

ອົງການ AEA ບ່ອນເດັກເຂົ້າຮຽນ:
ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ຊືຂ
່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ທີ່ຢຂ
ູ່ ອງຂ້າພະເຈົ້າ:
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ຊືພ
່ ໍ່ແມ່ຄົນອື່ນ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນີ:

ລັດ:
ອີເມວ (ຖ້າມີ):

ລະຫັດໄປສະນ:ີ

ທີ່ຢ:ູ່
ເມືອງ:
ໂທລະສັບ:
ລັກສະນະຂອງບັນຫາ:
ຂໍເທັ
້ ດຈິງກ່ຽວກັບກໍລະນທກ່
ີ ີ່ ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ:
ການແກ້ໄຂບັນຫາທທ່
ີ່ ານສະເໜມາ:
ີ
ແບບຟອມນີຖກເຮັ
້ ື
ດສໍາເລັດໂດຍຜອື
ູ້ ່ນທບແມ່
ີ່ ໍ່ ນພແມເດັ
ໍ່ ່ ກແມ່ນບ?
ໍ່
ຕໍຂອງທ່
່
ານ ແລະ ຄວາມສໍາພນຕກັ
ັ ໍ່ ບພແມເດັ
ໍ່ ່ ກ:

ແມ່ນ/ບແມ່
ໍ່ ນ

ມີຄົນອື່ນທບມຊໃນແບບຟອມນຜທແມ່
ີ່ ໍ່ ີ ື່
ີ້ ູ້ ີ່ ນພແມ
ໍ່ ່ ຫຼືຜປົ
ູ້ ກຄອງຂອງເດັກແມ່ນບ?
ໍ່
ນັ້ນ, ຂມນຕິ
ໍ້ ູ ດຕໍ່, ແລະ ຄວາມສໍາພນຕກັ
ັ ໍ່ ບເດັກ:
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ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊື່ຂອງທ່ານ, ຂມ
ໍ້ ູນຕິດ

ແມ່ນ/ບແມ່
ໍ່ ນ

ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາ ບອກຊື່ຂອງບຸກຄົນ

ໜ້ານີ້ເຈດຕະນາປະໃຫ້ຫວ່າງເປົ່າ
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ແຈ້ ງການສໍາຄັນຕໍກ
່ ັບພໍແມ:
່ ່ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງກໍານົດໄວ້ວ່າຂມູ
ໍ້ ນກ່ຽວກັບວ່າ Early
ACCESS ໄດ້ຮັບທຶນແນວໃດ ຕ້ອງຖືກສະໜອງໃຫແກຄອບຄົ
້
ວໃນທຸກຄັ້ງທີ່ Early
ACCESS ມີຈຸດປະສົງໃຊ້ປະກັນໄພພາກລັດ ຫຼືພ າກເອກະຊົນ.

ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, ເຊິ່ງເປັນອົງການນໍາພາ
ລະບົບໃຫບ
້ ໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນຄົບວົງຈອນ Early ACCESS
(ພາກ C ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຄົນພິການ)
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍລະບົບເບີກຈ່າຍ, ສະບັບປັບປຸງ
ນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2012, ແລະ ປະກາດໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2012
ການແກ້ໄຂການປະຕບັ
ິ ດຕາມດານວຊການ,
້
ິ
ມຖນາ
ິ ຸ 2013
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາໄດ້ນໍາໃຊນະໂຍບາຍວ່
້
າດ້ວຍລະບົບເບີກຈ່າຍາຕໄປນີ
ໍ່
້, ເຊງມີ
ິ່ ການປັບປຸງແກ້ໄຂລ້າ
ສຸດໂດຍກົດລະບຽບການບໍລິຫານປະກາດໂດຍສະພາບໍລິຫານການສຶກສາປະຈໍາລັດໄອໂອວາໃນວັນທີ 26
ມັງກອນ 2012, ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2012.
I.

ການບໍລິການ Early ACCESS ຈະຕ້ອງເປັນການບໍລິການ “ຟຣ”ີ

ໄອໂອວາແມ່ນລັດທີມີ
່ “ສິດອໍາ ນາດແຕກໍ
່ າເນີດ” (ຍັງເອີ້ນວ່າ “ສິດອໍານາດ FAPE”). ເບິ່ງ ປະມວນກົດໝາຍລັດ
ໄອໂອວາ § 256B.2 (2011). ລັດໄອໂອວາສະໜອງ “ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ” (“FAPE”)
ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທພິ
ີ່ ການທມີ
ີ່ ອາຍແຕຊາວເອັ
ຸ ່
ດປີລົງມາຜທີ
ູ້ ່ຕ ້ອງການການສຶກສາພເສດ.
ິ
Id. § 256B.2(3).
ດ້ວຍເຫດຜົນນັ້ນ, ພະແນກຮັບປະກັນວ່າມັນບໍ່ຄິດຄ່າບໍລິການນໍາພໍແມ່
່ ຜປົ
ູ້ ກຄອງສໍາລັບການບໍລິການຕ່າງໆພາຍ
ໃຕ້ພາກນີ້ ທເປັ
ີ່ ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຶກສາ FAPE ຂອງເດັກ ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍລັດໄອໂອວາພາກທີ
256B.
II.

ພະແນກສຶກສາ ຫຼືຜຮັ
ູ້ ບທຶນປະຈໍາເຂດຂອງພະແນກອາດຈະພະຍາຍາມໃຊປະກັ
້
ນໄພ ຫເງ
ຼື ິ ນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດຂອງຄອບຄົວພາຍໃຕຫ
້ ົວບົດ XIX ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ (“Medicaid”).

ຜູຮັ
້ ບທຶນປະຈາເຂດຂອງ
ໍ
Early ACCESS ແລະ ຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການອື່ນ ອາດຈະພະຍາຍາມເຂາໃຊເງິ
ົ້
້ ນປະກັນ
Medicaid ຂອງຄອບຄົວ. ຜູ້ໃຫບໍ
້ ລິການ Early ACCESS ຈະຕ້ອງບໍ່ກໍານົດໃຫພແມ່
້ ໍ່ ຈົດທະບຽນເຂາຮ່
ົ້ ວມ ຫຼືລົງ
ຊືເຂົ
່ ້າຮ່ວມໃນໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງການໄດຮັ
້ ບການບໍລິການ
Early ACCESS ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດກ່
ີ ອນທຈະໃຊປະກັ
ີ່
້
ນໄພ ຫເງິ
ຼື ນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດຂອງພໍ່
ແມ່ ຫຼືຂອງເດັກ, ຖ້າເດັກ ຫຼືພໍ່ແມ່ນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດຈົ
້ ດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ລັກສະນະ ແລະ ຈໍານວນເງິນຈ່າຍແທນຄືນຂອງ Medicaid. ເງິນປະກັນຈະຈ່າຍແທນຄືນໃຫແກຜໃຫບໍ
້ ່ ູ້ ້ ລິການ
ສໍາລັບຄ່າການບໍລິການ Early ACCESS ທີກໍ
່ ານົດໄວ້. ພະແນກບໍລິການມະນຸດລັດໄອໂອວາເປັນຜກໍ
ູ້ ານົດ
ຈໍານວນເງິນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍແທນຄືນ. ເງິນຈາຍແທນຄື
່
ນຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນຈໍານວນຄ່າ
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ໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈງຂອງການສະໜອງການບໍ
ິ
ລິການທໄດຮັ
ີ່ ້ ບການຈາຍແທນຄື
່
ນຂອງຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ.

ຂະແໜງການ ຫຼືການບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບລະບົບເບີກຈ່າຍ. ອີງຕາມພະແນກບໍລິການມະນຸດ, ການຈ່າຍແທນຄືນ
ພາຍໃຕ້ Medicaid “ ຈະຖືກເຮັດສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການກວດການໄດຍິ
້ ນ ແລະດ້ານພັດທະນາທີຈໍ
່ າເປັນ
ທາງການແພດ, ການບໍລິການດ້າ ນສຸຂະພາບ ແລະການພະຍາບານ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງການແພດ, ການ
ບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ, ການບໍລິການດ້ານກິຈະກໍາບໍາ ບັດ, ການບໍລິການດ້ານກາຍະບໍາບັດ, ການປະເມີນ
ແລະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ, ວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ, ການບໍລິການດ້ານການເວົ້າ-ພາສາ, ການ
ບໍລິການດ້ານສາຍຕາ, ແລະ ການປະສານງານການບໍລິການ ຫຼື ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີ”. ເພື່ອໄດ້ຮັບການ
ຈ່າຍໃຫ້ໂດຍ Medicaid ແລະ ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຈ່າຍແທນຄືນ, ການບໍລິການຕ້ອງມີລາຍຊື່ໃນ ຫຼືເຊື່ອມໂຍງ
ກັບການບໍລິການໃນແຜນການບໍລິການຄອບຄົວສະເພາະບຸກຄົນຂອງເດັກ (“IFSP”).
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ ເຊັ່ນວ່າ Medicaid, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ໃບ
ແຈ້ງ ການທີ່ຄ້າ ຍຄືກັນກັບໃບແຈ້ງ ການທີ່ຕິດຄັດເປັນພາກຕິດຄັດ A ແລະ ຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກໍານົດດ້ານ “ບໍ່
ມີຄ່າ ໃຊ້ຈ່າ ຍ” ທີ່ຕິດຄັດມາເປັນພາກຕິດຄັດ B.
ພະແນກບໍ່ກໍານົດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຈາຍຄ
່
່າຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼືຄ່າ ຫັກລ່ວງໜ້າພາຍໃຕ້ Medicaid. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ
ຂອງຕົນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫົວບົດ XIX ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງ ຄົມ (Social Security Act),
ພະແນກບໍລິການມະນຸດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກຄັ້ງ ຖ້າມັນສະໜອງການ
ຈ່າຍແທນຄືນ Medicaid ສໍາ ລັບການບໍລິການໃດໜຶ່ງ. ນະໂຍບາຍນັ້ນແມ່ນມີໃນແຈ້ງ ການທີ່ຕິດຄັດເປັນພາກຕິດ
ຄັດ A ແລະ ໃນໝວດຕໍ່ໄປ.
ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕ ໍ່ກັບການໃຊ້ Medicaid ຫຼື ຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລະບະຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນ
ກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຮຽກເກັບເງິນ Medicaid, ທາງພະແນກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້
ບໍລິການ Early ACCESS ຈະບໍ່ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ Medicaid ທີ່ມີຢ.ູ່
ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຕ ໍ່ກັບການໃຊ້ Medicaid ຫຼືຕໍ່ກັບ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນລະບຸຕົວຕົນສ່ວນບຸກຄົນ
ກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສົງຮຽກເກັບເງິນ Medicaid, ທາງພະແນກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Early
ACCESS ຈະຍັງ ສະໜອງທຸກການບໍລິການ IFSP ທັງ ໝົດທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແລ້ວ.
III. ພະແນກບໍລ ິການມະນຸດຈະຊອກຫາການຈ່ າ ຍແທນຄືນຈາກຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບພາກເອກະຊົ ນ
ທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກຄັ້ງ ທີ່ມັນຈ່ າຍການຮ້ ອງຂໍເງິນປະກັນພາຍໃຕ້ຫົວບົດXIX ຂອງກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍປະກັນສັ ງຄົມ
(“Medicaid”).
ຫົວບົດ XIX ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມກໍານົດໃຫ້ພະແນກບໍລິການມະນຸດຊອກຫາການຈ່າຍແທນຄືນ
ຈາກສັນຍາຫຼື ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນທີ່ມີຢູ່ ໃນທຸກຄັ້ງ ທີ່ພະແນກບໍລິການມະນຸດຈ່າຍການຮ້ອງ
ຂໍເງິນ Medicaid.
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ພະແນກ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Early ACCESS ໃດໜຶ່ງພະຍາຍາໃຊ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງ Medicaid ຂອງ
ເດັກ ຫຼືຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ພໍ່ແມ່ ຫຼືເ ດັກມີຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບພາກເອກະຊົນ, ພະແນກ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
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Early ACCESS ຈະຊອກເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ, ຕາມທີ່
ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມ.

ລັກສະນະ ແລະ ຈໍານວນຂອງຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພເອກະຊົນ. ເງິນປະກັນຈ່າຍແທນຄືນໃຫ້ພະແນກບໍລິການ
ມະນຸດສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ Medicaid. ຜູ້ໃຫ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຕັດສິນຈໍານວນເງິນ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ. ເງິນຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງໃນການສະໜອງການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
ຂະແໜງການ ຫຼືການບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບລະບົບເບີກຈ່າຍ. ຂະແໜງການ ຫຼືການບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບການຈ່າ ຍຈາກ
ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ ຕ້ອງຕອບສະໜອງເກນມາດຖານດ້ານ “ຂະແໜງການ ຫຼືການບໍລິການ” ໃນໝວດ II
(ຂ້າງເທິງ), ແລະ ຕ້ອງເປັນການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພພາກເອກະຊົນທີ່ນໍາ
ໃຊ.້ ຜູ້ໃຫ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນເປັນຜູ້ຕັດສິນກໍານົດວ່າ ການບໍລິການ Early ACCESS ສະເພາະໃດໜຶ່ງ
ແມ່ນການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຫຼືບໍ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພທີ່ພວກເຂົາໄດ້ອອກໃຫ.້
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ເພື່ອໃຊ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນໃນກໍລະນີ
ຕໍ່ໄປນີ:້


ເມື່ອອົງການພາກລັດ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Early ACCESS ຊອກໃຊ້ປະກັນໄພ ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກເອກະ
ຊົນຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼືຂອງເດັກເພື່ອຈ່າຍຄ່າສະໜອງການບໍລິການEARLY ACCESS ໃນແຜນ IFSP ໃນ
ຄັ້ງທໍາອິດ; ແລະ

 ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ການຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການບໍລິການແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງ
Early ACCESS ຂໍ້ທີ 281—120.420(1) ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນ (ດ້ານຄວາມຖີ່, ຄວາມຍາວ,
ໄລຍະເວລາ, ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມ) ໃນການສະໜອງການບໍລິການໃນແຜນ IFSP ຂອງເດັກ.
ພະແນກສຶກສາບໍຮຽກຮ້
່
ອງໃຫພໍ
້ ່ແມ່ຈ່າຍຄາໃຊ້
່
ຈ່າຍທພ
ີ່ ໍ່ແມ່ຈະມີເນື່ອງຈາກການໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ
ຂອງລັດເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ Early ACCESS (ເຊັ່ນວ່າ ຄ່າຮ່ວມຈ່າ ຍ, ເບ້ຍປະກັນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ເບ້ຍປະກັນ ຫຼື ຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າ). ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງພໍ່ແມ່, ອົງ ການພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຈະຈ່າ ຍທົດ
ແທນຄືນໃຫ້ແກ່ພ ໍ່ແມ່ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນເວລາໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຊ້ປະກັນໄພ ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກເອກະຊົນ ຫຼື ການ
ໃຊ້ເງິນຊ່ປະກັນໄພຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງເດັກ ຫຼືຂອງພໍ່ແມ່ເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າບໍລິການ
Early ACCESS ໃດໜຶ່ງ, ລັດຈະສະໜອງສໍາເນົາຂອງລະບົບການເບີກຈ່າຍຂອງພະແນກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ.່ ເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ພໍ່ແມ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນເວລາປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງພໍ່ແມ່ຖືກໃຊ້
ເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການ Early ACCESS ໃດໜຶ່ງ:



ຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເບ້ຍປະກັນ ຫຼື ຄ່າ ຫັກລ່ວງໜ້າ (ທັງໝົດຈະຖືກຈ່າຍແທນຄືນ), ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນວ່າ ການສູນເສຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເນື່ອງຈາກຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບ
ປະຈໍາ ປີ ຫຼືຕະຫຼອດຊີວິດ ຈໍາກັດຂີດສູງສຸດພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນປະກັນໄພ.

ຖ້າພໍ່ແມ່ມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ, ພໍ່ແມ່ຄວນຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ປະກັນໄພ
ສຸຂະພາບພາກເອກະຊົນ. ຜູ້ປະສານງານການບໍລິການອາດຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການ
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ສົນທະນາດັ່ງກ່າວ.
ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມຕໍ່ກັບການນໍາ ໃຊປະກັ
້
ນໄພພາກເອກະຊົນຂອງເດັກ ຫຂອງພແມ່
ຼື
ໍ່ ໃນນາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນ Medicaid, ທາງພະແນກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Early ACCESS ຈະບໍ່ຍື່ນການຮ້ອງຂໍການ
ຈ່າຍແທນຄືນເງິນ Medicaid.
ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງເດັກ ຫຼືຂອງພໍ່ແມ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນ Medicaid, ທາງອົງການຕ້ອງຍັງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ Early ACCESS ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ມີ
ໃນແຜນ IFSPທີ່ພໍ່ແມ່ໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແລ້ວມີໃຫ້ແກ່ເດັກ.
IV. ພະແນກ ແລະ ຜູ້ຮັບທຶນປະຈໍ າເຂດຂອງຕົນບໍ່ ຊອກການເຂົ້ າເຖິ ງ ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບພາກ
ເອກະຊົນເມື່ອມັນບໍ່ກ່ຽວຂ້ ອງກັບການຮ້ອງຂໍເງິນພາຍໃຕ້ຫົວບົດXIX ຂອງກົດໝາຍວ່ າ ດ້ວຍປະກັນສັ ງຄົມ
(“Medicaid”).
ເຖິງແມ່ນວ່າ ກົດລະບຽບວ່າ ດ້ວຍການບໍລິຫານຂອງພະແນກຖືກຂຽນຂຶ້ນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການພາກລັດຮ້ອງ
ຂໍການເຂົ້າ ເຖິງປະກັນສຸຂະພາບພາກເອກະຊົນໃນທຸກກໍລະນີ, ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ ມັນບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍ ຫຼືວິທີ
ປະຕິບັດຂອງລັດໄອໂອວາໃນການຊອກການເຂົ້າເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນໃນເວລາທີ່ຄວາມ
ຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນນັ້ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍເງິນ Medicaid ເພື່ອຈ່າຍຄ່າ ການບໍລິການ
Early ACCESS. ຍັງບໍ່ທັນມີການສະເໜີປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍນັ້ນເທື່ອ.
ໃນຂະນະທີ່ກົດລະບຽບທີ່ລວມມີ 34 C.F.R. § 303.520(b)(2) ໄດ້ຖືກໃຊ້ໂດຍພະແນກ, ທາງພະແນກບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດທາງເລືອກນັ້ນໄດ້ ເພາະວ່າຍັງ ບໍ່ທັນມີການຜ່ານຂໍ້ກົດໝາຍໃດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂດຍກົດລະບຽບນັ້ນເທື່ອ.
V.

ອົງປະກອບອື່ນ: ລະບົບການເບີກຈ່າຍສໍ າ ລັບEarly ACCESS ຂອງລັດໄອໂອວາ

ພະແນກໄດ້ນໍາ ໃຊ້ນະໂຍບາຍ “ຜູ້ຈ່າ ຍຕົວເລືອກສຸດທ້າ ຍ” ຕາມກົດລະບຽບການບໍລິຫານ. ກົດລະບຽບນັ້ນມີຢູ່ໃນ
ພາກຕິດຄັດ C.
ນະໂຍບາຍນີ້ ແລະກົດລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ມັນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ 34 C.F.R. §
303.521.
ນະໂຍບາຍນີ້ອະທິບາຍຂະແໜງການ ຫຼືການບໍລິການທີ່ຕ້ອງນໍາໃຊ້ລະບົບເບີກຈ່າຍຂອງລັດໄອໂອວາ, ໃນໝວດ
ທີ II ແລະ III, ເຊັ່ນດຽວກັບວິທີຄິດໄລ່ຈໍານວນເງິນຈ່າຍແທນຄືນ (ເຊິ່ງຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງໃນການ
ສະໜອງການບໍລິການດັ່ງກ່າວ).
ອີງຕາມໝວດ I ຂອງນະໂຍບາຍນີ້, ຄວາມສາມາດ ຫຼືບໍ່ສາມາດຈ່າຍ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບເບີກຈ່າ ຍຂອງ
ລັດໄອໂອວາ. ໃນຂອບເຂດທີ່ການມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid ອີງໃສ່ຂີດກໍານົດດ້າ ນລາຍຮັບ ຫຼືຊັບສິນ, ພະແນກສຶກ
ສາລັດໄອໂອວາກໍາ ນົດຂີດກໍານົດເຫຼົ່ານັ້ນ ອີງຕາມຫົວບົດ XIX ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ.
ກົດລະບຽບ Early ACCESS ຂອງລັດໄອໂອວາ ປະກອບມີການຄໍ້າປະກັນຕໍ່ໄປນ.ີ້


ຄ່າທໍານຽມຈະບໍ່ຖືກຄິດໄລ່ເອົາຈາກພໍ່ແມ່ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ເດັກມີສິດໄດ້ຮັບໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊຈ່
້ າຍ
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(ລວມທັງການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນທລະບໄວໃນໝວດນີ
ີ່
ຸ ້
້ ແລະ ໝວດ I).
 ຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ Early ACCESS ຈະບໍ່ຊອກເອົາການຈ່າຍແທນຄືນສໍາລັບຈໍານວນທີຫຼ
່ າຍກວ່າຄ່າໃຊຈ່
້ າຍ
ຕົວຈິງຂອງການສະໜອງການບໍລິການ Early ACCESS.
 ຄອບຄົວທີມີ
່ ປະກັນໄພ ຫຼເງິ
ື ນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼືປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ ຈະບໍ່ຖືກຄິດໄລຄ່
່ າໃຊຈ່
້ າຍ
ຕາມສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍກວ່າຄອບຄົວຜທບໍ
ູ້ ີ່ ມ
່ ີປະກັນໄພ ຫເງິ
ຼື ນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກເອກະ
ຊົນ.
ການຄໍ້າປະກັນທີ່ຈໍາເປັນກ່ຽວກັບການບສາມາດຈ່
ໍ່
າຍແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອີງຕາມໝວດ I.
ຖ້າຄອບຄົວໃດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດສະໜອງຂໍມູ
້ ນທຈໍ
ີ່ າເປັນກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ຫຊັ
ຼື ບສິນໃຫແກ່
້ ພ ະແນກບໍລິການມະນຸດ,
ຄອບຄົວນັ້ນອາດຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ Medicaid.
ພະແນກ ຫຼືຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ Early ACCESS ອາດຈະໃຊແຫຼ
້ ່ງທຶນພາກ C ຫຼື ແຫຼ່ງທຶນອື່ນເພື່ອຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າ ຍ
ເຊັ່ນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເບ້ຍປະກັນ, ຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ.
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ນໍາໃຊ້ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມຂອງຄອບຄົວ ແລະ ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍເງິນທີ່
ໄດ້ຈາກປະກັນໄພໃນຂໍ້ 34 C.F.R. § 303.520(d)-(e) ແລະ 303.521(d), ໃນກົດລະບຽບການບໍລິຫານຂອງລັດ
ໄອໂອວາ ຂທ
ໍ້ ີ 281—120.520(4)-(5) ແລະ 281—120.521(4), ຕາມລໍາດັບ.
ໜ້າວຽກຕໍໄ່ ປນີ້ບມ
ໍ່ ີຄ່າທໍານຽມ





ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂກໍ
ໍ້ ານົດດ້ານການຊອກຫາເດັກຂອງ Early ACCESS
ການປະເມີນຜົນ ແລະການຕລາຄາເດັ
ີ
ກ ແລະ ໜ້າວຽກທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນ ແລະການຕີ
ລາຄາເດັກ
ການບໍລິການດ້ານການປະສານງານການບໍລິການ
ກິດຈະກໍາການບໍລິຫານ ແລະການປະສານງານທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງກັບ:
o ການພັດທະນາ, ການທົບທວນຄືນ, ແລະ ການປະເມີນຜົນແຜນIFSP ແລະ ແຜນ IFSP ຊົ່ວຄາວ;
ແລະ
o ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ Early ACCESS ແລະ ອົງປະກອບອື່ນຂອງ
Early ACCESS ໃນຂໍລ
້ ະບຽບ 281—120.300 ຫາ 281—120.346
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ລະບຽບຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ. ພໍ່ແມ່ຜທຕ້
ູ້ ີ່ ອງການໂຕຖຽງການປະກາດໃຊຄ່
້
້ າທໍານຽມ ຫຼື ການຕັດສິນກໍາ
ນົດຂອງລັດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງພໍແມ່
່ ໃນການຈ່າຍ ອາດຈະເຮັດສງໃດໜຶ
ິ່
່ງຕໄປນີ
ໍ່
້:





ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍ.
ຮ້ອງຂການໄຕສວນຕາມຫຼ
ໍ
່
ັກ due process.
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ.
ໃຊລະບຽບຂັ
້
້ນຕອນອື່ນທີກໍ
່ ານົດໃຫ້ໂດຍລັດເພື່ອເລັ່ງການແກ້ໄຂການຮ້ອງຂດ້
ໍ ານການເງິນໃຫໄວຂຶ
້
້ນ
(ເຊັ່ນວ່າ ຂະບວນການຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຂອງ AEA ຫຼື ການອຸທອນດ້ານ
ບໍລິຫານກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ Medicaid ນໍາພະແນກການບໍລິການມະນຸດຂອງລັດໄອໂອວາ),
ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າການໃຊ້ດັ່ງກ່າ ວບໍເ່ ຮັດໃຫຊັ
້ ກຊາ
້ ຫຼືປະຕເສດສິ
ິ
ດທຕາມລະບຽບການຂອງພແມ່
ິ
ໍ່
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Early ACCESS, ລວມທັງສິດທໃນການໃຊ
ິ
້ ຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ຂໃດໜຶ
ໍ້
່ງໃນ
ສາມຂໍ້ຂາງເທິ
້
ງໃນວັກຫຍໜ້
ໍ້ ານີ້.

ພະແນກຕ້ອງແຈ້ງບອກພແມ່
ໍ່ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກດ້ານລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີດ
້ ້ວຍແບບວິທີໃດໜຶ່ງ
ຕໍໄ່ ປນີ້:




ສະໜອງສໍາເນົາຂອງນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍລະບົບເບີກຈ່າຍຂອງລັດ ໃຫແກ່
້ ພແມ່
ໍ່ ໃນເວລາຂເອົ
ໍ າ
ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອສະໜອງການບໍລິການ Early ACCESS ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ Early
ACCESS ຂໍ້ທີ 120.420(1); ຫຼື
ລວມເອົາຂໍ້ມູນນີ້ເຂົ້າໃນແຈ້ງການທີສົ
່ ່ງໃຫ້ພແມພາຍໃຕກົ
ໍ່ ່
້ ດລະບຽບ Early ACCESS ຂທີ
ໍ້
281—120.421.
VI.

ສິດອໍາ ນາດ

ປະມວນກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ ພາກ 256B (2011)
34 C.F.R.
34 C.F.R.
34 C.F.R.

§ 303.510
§ 303.520
§ 303.521

(2011)
(2011)
(2011)

ປະມວນກົດລະບຽບການບໍລິຫານລັດໄອໂອວາ ຂໍ້ລະບຽບ 281—120.510 (2012)
ປະມວນກົດລະບຽບການບໍລິຫານລັດໄອໂອວາ ຂໍ້ລະບຽບ 281—120.520 (2012)
ປະມວນກົດລະບຽບການບໍລິຫານລັດໄອໂອວາ ຂໍ້ລະບຽບ 281—120.521 (2012)
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ພາກຕິດຄັດ A
ການແຈ້ ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການໃຊ້ MEDICAID ຂອງ EARLY ACCESS
ກ່ອນທີພະແນກສຶ
່
ກສາ (“ພະແນກ”) ຫຼືຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ Early ACCESS ຈະໃຊເງິ
້ ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກ
ລັດຂອງທ່ານ, ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກລັດຂອງລູກທ່າ ນ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການ Early ACCESS,
ອົງການນັ້ນຕ້ອງສະໜອງການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫທ່
້ ານຊາບ. ກະລຸນາ ອ່ານຄໍາປະກາດຕໄປນີ
ໍ່
້
ຢ່າງລະອຽດຖີຖ
່ ້ວນ.
Medicaid


ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍແມ່
່ ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບອງຕາມກົ
ີ
ດລະບຽບ Early ACCESS ຂໍ້ 281—
120.414(34CFR303) (ຖ້ານໍາໃຊ້ກົດລະບຽບນັ້ນ) ກ່ອນທີ່ທາງພະແນກ ຫຼືຜູ້ໃຫບໍ
້ ລິການ Early ACCESS
ຈະ, ເພື່ອຈຸດປະສົງການຮຽກເກັບເງິນ, ເປີດເຜີຍຂໍມູ
້ ນລະບຕົ
ຸ ນຕົວຂອງເດັກຕກັ
ໍ່ ບພະແນກບໍລິການມະນຸດ,
ອົງການພາກລັດຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ Medicaid ຂອງລັດ.



ພແມ່
ໍ່ ມີສິດພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ Early ACCESS ຂໍ້ 281—120.414(34CFR303) (ຖ້ານໍາໃຊກົ
້ ດລະບຽບ
ນັ້ນ) ໃນການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງເຂາເຈາສາລັ
ົ
ົ້ ໍ ບການເປີດເຜີຍຂມູ
ໍ້ ນລະບຕົ
ຸ ນຕົວສ່ວນບຸກຄົນຕກັ
ໍ່ ບ
ພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອຈຸດປະສງການຮຽກເກັ
ົ
ບເງິນ Medicaid ໄດທຸ
້ ກເວລາ.



ພະແນກ ຫຼື ຜູໃຫບໍ
້ ້ ລິການ Early ACCESS ບໍສ
່ າມາດຮຽກຮ້ອງໃຫທ່
້ າ ນລົງຊື່ ຫຼືຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ ໂດຍໃຫເປັ
້ ນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງຂອງການໄດຮັ
້ ບການບໍລິການ Early
ACCESS ແລະ ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບການຍິນຍອມເຫັນດຈາກທ່
ີ
ານກ່ອນທຈະໃຊເງິ
ີ່
້ ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກລັດ
ຂອງທ່ານ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼປະກັ
ື
ນໄພພາກລັດຂອງລູກທ່າ ນ ຖ້າທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງ
ທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ພະແນກ ຫຼືຜໃຫບໍ
ູ້ ້ ລິການ Early ACCESS ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານໃນການໃຊເງິ
້ ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກລັດຂອງລູກທ່າ ນ ຫຼືຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າການ
ບໍລິການ Early ACCESS ຖ້າການໃຊ້ດັ່ງກາວຈະ:
່
o ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດຊີວິດທມີ
ີ່ ໃຫ ້ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດການປະກັນໄພອື່ນສໍາລັບລູກຂອງທ່າ ນ ຫຼື
ທ່ານພາຍໃຕ້ໂຄງການນັ້ນຫຼຸດລົງ
o ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການທຖ້
ີ່ າບໍດ
່ ັ່ງນັ້ນແລ້ວຈະຖືກຈ່າຍໃຫໂດຍໂຄງການຊ່
້
ວຍເຫຼືອພາກ
ລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ;
o ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເບ້ຍປະກັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼືການຢຸດເຊາເງນຊ່
ົ
ິ ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກລັດສໍາລັບທ່ານ ຫຼືລູກ
ຂອງທ່າ ນ; ຫຼື
o ສ່ຽງສູນເສຍການມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບທ່ານ ຫຼືລູກຂອງທ່ານສໍາລັບການຍົກເວັ້ນທເອົ
ີ່ າເຮືອນ ແລະຊຸມຊົນ
ເປັນພື້ນຖານທີອີ
່ ງໃສລາຍຈ່
່
າຍລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ.
ຖ້າທ່ານບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດ,ີ ອົງການກໍ່ຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ Early ACCESS ທມີ
ີ່ ໃນແຜນ
IFSPທີ່ທ່ານໄດໃຫ້
້ ການຍິນຍອມເຫັນດແລ້
ີ ວ ມີໃຫແກ່
້ ເດັກ.



ພະແນກ ຫຼື ຜູໃຫບໍ
້ ້ ລິການ Early ACCESS ຈະບໍຄ
່ ິດເອົາຈາກທ່ານຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼືຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າສໍາລັບ
ການໃຊ້ເງນຊ່
ິ ວຍເຫຼືອ ຫປະກັ
ຼື
ນໄພພາກລັດ ເຊັ່ນວ່າ Medicaid. ຖ້າມີຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບພາກ
ເອກະຊົນທີ່ມີໃຫ,້ ກົດໝາຍທຄວບຄຸ
ີ່
ມ Medicaid ກໍານົດໃຫ້ພະແນກບໍລິການມະນຸດຕ້ອງຊອກຫາການເຂົ້າ
ເຖິງປະກັນໄພດັ່ງ ກ່າວ.
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ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນໃນເວລາມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid




ພະແນກອາດຈະບໍ່ໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າບໍລິການ Early ACCESS ຖ້າທ່ານບໍ່
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນນັ້ນເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການ Early ACCESS
ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. ນີ້ລວມທັງ ການໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນໃນເວລາທີ່ການໃຊ້ປະກັນໄພເອກະຊົນທີ່ມີ
ໃຫ້ແມ່ນຈໍາເປັນກ່ອນການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ ເຊັ່ນວ່າ Medicaid.
ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານໃນການໃຊ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບ:
o ໃນເວລາທີ່ອົງການພາກລັດ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Early ACCESS ພະຍາຍາມໃຊ້ປະກັນໄພ ຫຼືເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກເອກະຊົນຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າ ຍຄ່າການສະໜອງບໍລິການ EARLY ACCESS ໃນແຜນ
IFSP ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ; ແລະ
o ແຕ່ລະຄັ້ງທີກ
່ ານຍິນຍອມເຫັນດີສໍາລັບການບໍລິການແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບEarly
ACCESS ຂໍ້ 281—120.420(1) ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນ (ດ້ານຄວາມຖີ່, ຄວາມຍາວ, ໄລຍະ
ເວລາ ຫຼື ຄວາມເຂັ້ມ) ໃນການສະໜອງການບໍລິການໃນແຜນ IFSP ຂອງລູກທ່ານ.

 ພະແນກບໍຮ
່ ຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທ່ານຈະມີອັນເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ທາງລັດໃຊ້ປະກັນໄພ
ພາກເອກະຊົນເພື່ອຈ່າຍຄ່າ Early ACCESS (ເຊັ່ນວ່າ ຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ, ເບ້ຍປະກັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼື ຄ່າຫັກ
ລ່ວງໜ້າ). ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂໍຂອງທ່າ ນ, ອົງການພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຈະຈ່າຍແທນຄືນສໍາ ລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເຫຼົ່ານັ້ນ.
 ໃນເວລາໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່າ ນຈໍາເປັນສໍາລັບການໃຊ້ປະກັນໄພ ຫຼືເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກເອກະ
ຊົນຫຼື ການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງທໍາອິດພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງທ່ານ ຫຼືຂອງລູກທ່ານ
ເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ Early ACCESS ໃດໜຶ່ງ , ທາງລັດຈະສະໜອງໃຫ້ພແ
ໍ່ ມ່ສໍາເນົາຂອງນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍລະບົບເບີກຈ່າຍຂອງພະແນກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທີ່ທ່ານອາດຈະມີໃນເວລາ
ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງພໍມ
່ ແ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ Early ACCESS:
o ຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ, ເບ້ຍປະກັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຄ່າຫັກລ່ວງໜ້າ (ທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍແທນຄືນ), ແລະ
o ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະຍາວອື່ນ ເຊັ່ນວ່າ ການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດເນື່ອງຈາກຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນ
ສຸຂະພາບປະຈໍາປີ ຫຼືຕະຫຼອດຊີວິດ ກໍານົດຂີດສູງສຸດພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພ.
ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍຫ
່ າຜູ້ໃຫ້ປະກັນໄພ
ພາກເອກະຊົນຂອງທ່າ ນ. ຜູ້ປະສານງານການບໍລິການອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນເລື່ອງນີ້ໄດ້.


ຖ້າທ່ານບໍໃ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໃນການນໍາໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງທ່ານ ຫຼືປະກັນໄພ
ພາກເອກະຊົນຂອງລູກທ່ານ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນ Medicaid, ພະແນກ ແລະ ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ
ACCESS ຈະບໍຍ
່ ື່ນການຮ້ອງຂໍການຈ່າຍແທນຄືນ Medicaid.



ຖ້າທ່າບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ໃຊ້ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນຂອງທ່ານ ຫຼືປະກັນໄພພາກເອກະຊົນ
ຂອງລູກທ່ານເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການຮ້ອງຂໍເງິນ Medicaid, ອົງການດັ່ງກ່າວກໍ່ຍັງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການ
ບໍລິການ Early ACCESS ເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ມີໃນແຜນ IFSP ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແລ້ວ ມີໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານ.
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ພາກຕິດຄັດ B
ການໃຊ້ MEDICAID: ຂໍກໍ
້ ານົດວ່າດ້ວຍ “ການບໍມ
່ ີຄ່າໃຊ້ຈາຍ”
່
ນະໂຍບາຍ 281—120.520(34CFR303) ທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເງ ິ ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ ຫຼື
ປະກັນໄພພາກເອກະຊົນເພື່ອຈ່າຍຄ່າບໍລິການ Early ACCESS.

້ ິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການ Early ACCESS.
120.520(1) ການໃຊເງ
****
b. ກ່ຽວກັບການທີລັ
່ ດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດຂອງເດັກ ຫຼືຂອງພແມ່
ໍ່ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າ
ການບໍລິການຕາມພາກ C, ທາງລັດ:
(1)
ບໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫພ
້ ໍ່ແມ່ລົງຊື່ ຫຼຈົ
ື ດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກ
ລັດ ໂດຍໃຫ້ເປັນເງ່ືອນໄຂໜຶ່ງຂອງການໄດຮັ
້ ບການບໍລິການຕາມພາກ C ແລະ ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບການຍິນຍອມເຫັນດີ
ກ່ອນການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດຂອງເດັກ ຫຼືຂອງພແມ່
ໍ່ ຖ້າເດັກ ຫຼືພແມ່
ໍ່ ນນຍັ
ັ້ ງບໍ່ທັນຈົດຊເຂົ
ື່ ້າ
ຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ;
(2)
ຕ້ອງໄດຮັ
້ ບການຍິນຍອມເຫັນດີ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ 281—120.7(34CFR303)
ແລະ ກົດລະບຽບຍ່ອຍ 120.420(1) ໃນການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດຂອງເດັກ ຫຼືຂອງພໍ່
ແມ່ເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການຕາມພາກ C ຖ້າການໃຊ້ດັ່ງ ກ່າວຈະ:
1.
ເຮັດໃຫຄວາມຄຸ
້
້ມຄອງຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ມີໃຫ້ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດການປະກັນອື່ນສໍາລັບເດັກ
ຫຼືພແມ່
ໍ່ ນັ້ນພາຍໃຕໂຄງການນັ
້
ນ
້ ຫຼຸດລົງ;
2.
ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫພແມເດັ
້ ໍ່ ່ ກຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການທຖ້
ີ່ າບໍເ່ ຊັ່ນນັ້ນຈະຖືກຈ່າຍໂດຍ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼປ
ື ະກັນໄພພາກລັດ;
3.
ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫເບ້
້ ຍປະກັນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼືຢຸດເຊົາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືປະກັນໄພພາກລັດ
ສໍາລັບເດັກນັ້ນ ຫຼື ພໍແມຂອງເດັ
່ ່
ກນ້ັນ; ຫຼື
4.
ສ່ຽງສູນເສຍການມີສິດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນທີເອົ
່ າເຮືອນ ແລະຊຸມຊົນເປັນພື້ນຖານທີ່
ອີງໃສ່ລາຍຈາຍທກ່
່
ີ່ ຽວຂ້ອງສຸຂະພາບ ສໍາລັບເດັກ ຫຼື ພແມ່
ໍ່ ຂອງເດັກ.
(3)
ຖ້າພແມ່
ໍ່ ບໃໍ່ ຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດພາຍໃຕວັ
ີ
້ ກຍໍ້ໜ້າ 120.520(1)“b,” ທາງລັດຍັງຕ້ອງເຮັດ
ໃຫ້ການບໍລການພາກ
ິ
C ທມີ
ີ່ ໃນແຜນ IFSP ທພແມໄດໃຫ້
ີ່ ໍ່ ່ ້ ການຍິນຍອມເຫັນດແລ້
ີ ວ ມີໃຫແກ່
້ ເດັກ.
****
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ພາກຕິດຄດ
ັ C
ຂໍກໍ
້ ານດວາດວຍ
ົ ່ ້ “ຜຈາຍຕວເລອກສດທາຍ”
ູ້ ່
ົ
ື
ຸ ້
281—120.510(34CFR303) ຜຈ
ູ້ ່າຍຕົວເລືອກສຸດທ້າຍ.
120.510(1) ການບໍ່ປ່ຽນແທນໄດ້ຂອງທຶນ. ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບຂໍ້ຍ່ອຍ 120.510(2),
ທຶນພາຍໃຕ້ພາກນີ້ອາດຈະບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຄໍາໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເງິນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ເຊັ່ນ
ນັ້ນແລ້ວ ຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ຈາກແຫຼ່ງເງິນພາກລັດ ຫຼືພາກເອກະຊົນອື່ນ, ເຊິ່ງ ລວມທັງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ແພດທີ່ບໍລິຫານໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ແຕ່ສໍາລັບການອອກຂໍ້ບັນຍັດຂອງພາກ C ຂອງກົດໝາຍ. ສະ
ນັ້ນ, ເງິນທຶນພາຍໃຕ້ພາກນີ້ອາດຈະຖືກໃຊພຽງແຕເພື
້
່ ່ອຈ່າຍຄາການບໍ
່
ລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນທີ່ເດັກເກີດໃໝ່
ຫຼືເ ດັກຮຽນຍ່າງທີ່ພ ິການຕ້ອງການ ແຕ່ໃນປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີສິດໄດ້ຮັບ ຫຼື ມີການຈ່າຍຈາກແຫຼ່ງທຶນລັດຖະບານ
ກາງ, ລັດ, ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືແຫຼ່ງທຶນພາກເອກະຊົນເທື່ອ (ອີງຕາມກົດລະບຽບ 281—120.520(34CFR303) ແລະ
281—120.521(34CFR303)).
120.510(2) ການຈ່າຍຊົ່ວຄາວ—ການຈ່າຍແທນຄືນ. ຖ້າຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການຊັກຊ້າໃນການສະ
ໜອງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຕົ້ນທີເໝາະສົ
່
ມຢ່າງທ່ວງທັນເວລາໃຫແກ່
້ ເດັກ ຫຼືຄອບຄົວຂອງເດັກ, ເງິນທຶນ
ພາຍໃຕ້ພາກ C ຂອງກົດໝາຍ ອາດຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອຈາຍໃຫ້
່
ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (ສໍາ ລັບການບໍລິການ ແລະ ໜ້າວຽກ
ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕພາກນີ
້
້ ລວມທັງ ການບໍລິການສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ກໍານົດຄວາມໝາຍໄວ້ໃນຂໍ້ລະບຽບ
281—120.16(34CFR303) (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການບໍລິການທາງການແພດ); ໜ້າວຽກຂອງລະບົບຊອກຫາເດັກທີ່
ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ລະບຽບ 281—120.115(34CFR303) ຫາ 281—120.117(34CFR303) ແລະ ຂໍ້ລະບຽບ
281—120.301(34CFR303) ຫາ 281—120.320(34CFR303); ແລະ ການປະເມີນຜົນ ແລະການຕີລາຄາ
ເດັກໃນຂໍ້ລະບຽບ 281—120.321(34CFR303)), ເຊິ່ງ ລໍຖ້າການຈ່າຍແທນຄືນຈາກອົງການ ຫຼືໜ່ວຍງານທີ່ມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບສຸດທ້າຍສໍາລັບການຈ່າ ຍເງິນດັ່ງກ່າວ.
120.510(3) ການບໍ່ຫຼຸດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລົງ. ບໍ່ມີຫຍັງໃນພາກນີ້ອາດຈະຖືກແປຄວາມໝາຍເປັນການ
ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນທມີ
ີ່ ໃຫໃນລັ
້
ດລົງ ຫຼື ປ່ຽນແປງການມີສິດ
ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ຫົວບົດ V ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການປະກັນສັງ ຄົມ, 42 U.S.C. 701 ແລະອື່ນໆ (SSA)
(ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະເດັກ) ຫຼື ຫົວບົດ XIX ຂອງກົດໝາຍ SSA, 42 U.S.C. 1396 (ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
Medicaid), ລວມທັງຂໍ້ 1903(a) ຂອງກົດໝາຍ SSA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດສໍາລັບການ
ບໍລິການທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກເກີດໃໝ່ ຫຼືເດັກຮຽນຍ່າງທີ່ພິການ ໃນເວລາທີ່ການບໍລິການເຫຼົ່າ ນັ້ນລວມມີຢູ່ໃນ
ແຜນ IFSP ຂອງເດັກທີ່ນໍາ ໃຊ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມພາກ C ຂອງກົດໝາຍ.
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