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สิ ทธิการศึกษาพิเศษของผู้ปกครองและเด็ก

ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาสํ าหรั บคนพิการ ภาค B และ
แคลิฟอร์ เนีย รหัสการศึกษา

ประกาศการคุ้มครองตามขั้นตอน
แก้ ไขเมื่อเดือนตุลาคม 2559

บันทึก: คําว่าเขตการศึกษาใช้ตลอดทั้งเอกสารนี้เพื่ออธิบายหน่วยงานการศึกษาของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดหาโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ
การประเมินระยะใช้เพื่อหมายถึงการประเมินหรื อการทดสอบ มีการอ้างถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐตลอดประกาศนี้โดยใช้ตวั ย่อภาษาอังกฤษ
ซึ่งอธิบายไว้ในอภิธานศัพท์ในหน้าสุ ดท้ายของการแจ้งเตือนนี้

ประกาศการคุ้มครองตามขั้นตอนคืออะไร
ข้อมูลนี้ให้ขอ้ มูลแก่คุณในฐานะพ่อแม่ ผูป้ กครองตามกฎหมาย และผูป้ กครองตัวแทนของเด็กที่มีความทุพพลภาพตั้งแต่อายุสาม (3) ปี จนถึงอายุ 21 ปี (21)
และนักเรี ยนที่อายุครบสิ บแปด (18) ปี ซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วย ภาพรวมของสิ ทธิ์ทางการศึกษาหรื อขั้นตอนการคุม้ ครอง
หนังสื อแจ้งการคุม้ ครองตามขั้นตอนจําเป็ นภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับบุคคลทุพพลภาพ (ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า IDEA)
และต้องจัดเตรี ยมให้กบั คุณ:
• เมื่อคุณขอสําเนา
• ครั้งแรกที่บุตรหลานของคุณถูกส่ งตัวเข้ารับการประเมินการศึกษาพิเศษ
• ทุกครั้งที่คุณได้รับแผนการประเมินเพื่อประเมินบุตรของคุณ
• เมื่อได้รับการร้องเรี ยนของรัฐหรื อกระบวนการที่ครบกําหนดในปี การศึกษาและ
• เมื่อมีการตัดสิ นใจที่จะทําการถอดถอนซึ่งถือเป็ นการเปลี่ยนตําแหน่ง
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321 และ 56341.1[g] [1])

พระราชบัญญัติการศึกษาสํ าหรับคนพิการ (IDEA) คืออะไร
IDEA เป็ นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่กาํ หนดให้เขตการศึกษาจัด "การศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย" (ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า FAPE)
แก่เด็กที่มีความทุพพลภาพ
การศึกษาของรัฐที่เหมาะสมโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายหมายความว่าจะต้องจัดให้มีการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ในโปรแกรมการศึกษารายบุคคล
(ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า IEP) และอยูภ่ ายใต้การดูแลของสาธารณะสําหรับบุตรหลานของคุณโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ

ฉันขอมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานได้ ไหม
คุณต้องได้รับโอกาสในการเข้าร่ วมการประชุมเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ คุณมีสิทธิ์เข้าร่ วมการประชุมทีม IEP
เกี่ยวกับการระบุตวั ตน (คุณสมบัต)ิ การประเมิน หรื อตําแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FAPE
ของบุตรหลานของคุณ (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c])
บิดามารดาหรื อผูป้ กครอง หรื อหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่น (LEA) มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่ วมในการพัฒนา IEP
และเริ่ มต้นความตั้งใจของพวกเขาในการบันทึกเสี ยงการประชุมทีม IEP ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
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พ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้องแจ้งให้สมาชิกของทีม IEP ทราบถึงเจตนาที่จะบันทึกการประชุม หากบิดามารดาหรื อผูป้ กครองไม่ยินยอมให้บนั ทึกเทปเสี ยง LEA
บันทึกการประชุม IEP การประชุมจะไม่ถูกบันทึกลงในเครื่ องบันทึกเทปเสี ยง
สิ ทธิ์ของคุณรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ FAPE รวมถึงตัวเลือกโปรแกรมทั้งหมด และโปรแกรมทางเลือกที่มีอยูท่ ้ งั หมด
ทั้งแบบสาธารณะและไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[
ก.][1] และ 56506)

ฉันจะขอความช่ วยเหลือเพิ่มเติมได้ ที่ไหน
เมื่อคุณมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน คุณควรติดต่อครู หรื อผูบ้ ริ หารเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณและปัญหาใดๆ ที่คุณประสบ
เจ้าหน้าที่ในเขตการศึกษาของคุณหรื อพื้นที่แผนท้องถิ่นการศึกษาพิเศษ (SELPA) อาจสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน สิ ทธิของคุณ
และมาตรการป้องกัน นอกจากนี้ เมื่อคุณมีขอ้ กังวล การสนทนาที่ไม่เป็ นทางการนี้ มกั จะแก้ปัญหาและช่วยรักษาการสื่ อสารที่เปิ ดกว้าง
คุณอาจต้องการติดต่อกับหนึ่งในองค์กรผูป้ กครองของแคลิฟอร์เนีย (Family Empowerment Centers and Parent Training
Institutes) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิม่ ความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครองและนักการศึกษาเพื่อปรับปรุ งระบบการศึกษา
ข้อมูลติดต่อสําหรับองค์กรเหล่านี้มีอยูใ่ นหน้าเว็บเพจองค์กรผูป้ กครองแห่งแคลิฟอร์เนียการศึกษาพิเศษของ CDE ที่
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ ก2].
แหล่งข้อมูลเพิม่ เติมแสดงอยูท่ ี่ส่วนท้ายของเอกสารนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการป้องกัน

จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าลูกของฉันหูหนวก หูตึง ตาบอด พิการทางสายตา หรื อหูหนวก-ตาบอด?
โรงเรี ยนพิเศษของรัฐที่ให้บริ การแก่นกั เรี ยนที่หูหนวก มีปัญหาทางการได้ยิน คนตาบอด ผูพ้ ิการทางสายตา
หรื อคนหูหนวกตาบอดด้วยสิ่ งที่อาํ นวยความสะดวกทั้งสามแห่ง ได้แก่ California Schools for the Deaf in Fremont และ
Riverside และที่ California School for the Blind ในเมืองฟรี มอนต์
โปรแกรมพร้อมที่อยูอ่ าศัยและโรงเรี ยนกลางวันเปิ ดสอนสําหรับนักเรี ยนตั้งแต่วยั ทารกจนถึงอายุ 21ปี ที่โรงเรี ยนของรัฐสําหรับคนหูหนวกทั้งสองแห่ง
โปรแกรมดังกล่าวเปิ ดสอนสําหรับนักเรี ยนอายุระหว่าง 5 ถึง 21 ปี ที่ California School for the Blind
โรงเรี ยนพิเศษของรัฐยังให้บริ การประเมินและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอีกด้วย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรี ยนพิเศษของรัฐ
โปรดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDE) ที่ http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 ]
หรื อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมจากสมาชิกทีม IEP ของบุตรหลาน

ประกาศ ความยินยอม การประเมิน การแต่ งตั้งผู้ปกครองแทน และการเข้าถึงบันทึก
ประกาศเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้ า
ต้องมีการแจ้งเมื่อใด
จะต้องแจ้งให้ทราบเมื่อเขตการศึกษาเสนอหรื อปฏิเสธที่จะเริ่ มต้นการเปลี่ยนแปลงการระบุตวั ตน การประเมิน
หรื อการจัดตําแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณที่มีความต้องการพิเศษหรื อการจัดหาการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (20 USC
1415[b][3] และ (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 56329 และ 56506[a])
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เขตการศึกษาต้องแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการประเมินที่เสนอสําหรับบุตรหลานของคุณในหนังสื อแจ้งหรื อแผนการประเมินภายในสิ บห้า (15)
วันนับจากวันที่ขอการประเมินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ประกาศต้องเข้าใจได้และเป็ นภาษาแม่ของคุณหรื อรู ปแบบการสื่ อสารอื่น ๆ
เว้นแต่จะเห็นได้ชดั ว่าไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ (34 CFR 300.304; EC 56321)

ประกาศนี้จะบอกฉันว่ าอย่ างไร
หนังสื อแจ้งล่วงหน้าจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คําอธิบายของการกระทําที่เสนอหรื อปฏิเสธโดยเขตการศึกษา
คําอธิบายว่าทําไมจึงมีการเสนอหรื อปฏิเสธการดําเนินการ
คําอธิบายของขั้นตอนการประเมิน บันทึก หรื อรายงานแต่ละหน่วยงานที่ใช้เป็ นพื้นฐานสําหรับการดําเนินการที่เสนอหรื อปฏิเสธ
คําแถลงว่าผูป้ กครองของเด็กที่มคี วามทุพพลภาพได้รับการคุม้ ครองภายใต้ข้นั ตอนการคุม้ ครอง
แหล่งที่ผปู ้ กครองติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการทําความเข้าใจบทบัญญัติในส่ วนนี้
คําอธิบายของตัวเลือกอื่นๆ ที่ทีม IEP พิจารณาและเหตุผลที่ตวั เลือกเหล่านั้นถูกปฏิเสธ และ
คําอธิบายของปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่เสนอหรื อปฏิเสธ (20 USC 1415[b][3] และ [4], 1415[c][1],
1414[b][1]; 34 CFR 300.503)

คํายินยอมจากผู้ปกครอง
ฉันจะได้รับการอนุมัติสําหรับการประเมินเมื่อใด
คุณมีสิทธิที่จะส่ งต่อบุตรหลานของคุณเพือ่ รับบริ การการศึกษาพิเศษ
คุณต้องให้ความยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่การประเมินการศึกษาพิเศษครั้งแรกของบุตรหลานจะดําเนินต่อไปได้
ผูป้ กครองมีเวลาอย่างน้อยสิ บห้า (15) วันนับจากวันที่ได้รับแผนการประเมินที่เสนอเพื่อตัดสิ นใจ
การประเมินอาจเริ่ มต้นทันทีเมื่อได้รับความยินยอมและต้องเสร็ จสิ้ นและ IEP ที่พฒั นาขึ้นภายในหกสิ บ (60) วันนับจากวันที่คุณยินยอม

ต้องได้รับการอนุมัติสําหรับบริการเมื่อใด
คุณต้องให้ความยินยอมที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่เขตการศึกษาของคุณจะสามารถให้การศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องแก่บุตรหลา
นของคุณได้

มีข้นั ตอนอย่างไรเมื่อผู้ปกครองไม่ ให้ ความยินยอม
หากคุณไม่ให้ความยินยอมสําหรับการประเมินเบื้องต้น หรื อไม่ตอบสนองต่อคําขอให้ความยินยอม
เขตการศึกษาอาจดําเนินการประเมินเบื้องต้นโดยใช้ข้นั ตอนกระบวนการที่เหมาะสม
หากคุณปฏิเสธที่จะยินยอมให้เริ่ มบริ การ เขตการศึกษาจะต้องไม่ให้การศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้อง
และจะต้องไม่พยายามให้บริ การผ่านขั้นตอนกระบวนการที่เหมาะสม
หากคุณยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องสําหรับบุตรหลานของคุณแต่ไม่ยินยอมต่อองค์ประกอบทั้งหมดของ IEP
ส่ วนประกอบเหล่านั้นของโปรแกรมที่คุณยินยอมจะต้องดําเนินการโดยไม่ชกั ช้า
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หากเขตการศึกษากําหนดว่าองค์ประกอบโปรแกรมการศึกษาพิเศษที่เสนอซึ่งคุณไม่ยนิ ยอมนั้นมีความจําเป็ นเพื่อให้การศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมแก่บุตรหลานข
องคุณโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย จะต้องเริ่ มการพิจารณาคดีตามกระบวนการที่เหมาะสม หากมีการพิจารณาคดีตามกระบวนการ
คําตัดสิ นของการพิจารณาคดีถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ดและมีผลผูกพัน
ในกรณี ของการประเมินใหม่ เขตการศึกษาจะต้องจัดทําเอกสารมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขอความยินยอมจากคุณ หากคุณไม่ตอบกลับ
เขตการศึกษาอาจดําเนินการประเมินใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR
300.300; EC 56506 [e], 56321[c] และ [d] และ 56346)

สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ เมื่อใด
หากในเวลาใดภายหลังการให้การศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น
ผูป้ กครองของเด็กเพิกถอนความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับการจัดการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องต่อไป หน่วยงานของรัฐ:
1. ไม่สามารถให้การศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องแก่เด็กต่อไปได้ แต่ตอ้ งแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าตาม 34 CFR มาตรา 300.503
ก่อนยุติบริ การดังกล่าว
2. ไม่สามารถใช้ข้นั ตอนในส่ วนย่อย E ของส่ วนที่ 300 34 CFR (รวมถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยภายใต้ 34 CFR มาตรา 300.506
หรื อขั้นตอนกระบวนการที่ครบกําหนดภายใต้ 34 CFR[/ g3] มาตรา 300.507 ถึง 300.516)
เพื่อให้ได้ขอ้ ตกลงหรื อคําวินิจฉัยว่าอาจให้บริ การแก่เด็ก
3. จะไม่ถือว่าละเมิดข้อกําหนดในการจัดการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมฟรี (FAPE) ให้กบั เด็ก
เนื่องจากความล้มเหลวในการจัดหาการศึกษาพิเศษเพิม่ เติมและบริ การที่เกี่ยวข้องแก่เด็ก
4. ไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกประชุมทีม IEP หรื อพัฒนา IEP ภายใต้ 34 CFR มาตรา 300.320 และ 300.324
สําหรับเด็กเพื่อการจัดการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 34 CFR มาตรา 300.9 (c)(3)
หากผูป้ กครองเพิกถอนความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บุตรของตนได้รับบริ การการศึกษาพิเศษหลังจากที่เด็กได้รับการศึกษาพิเศษและที่เกี่ยวข้องในขั้นต้น
หน่วยงานของรัฐไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขบันทึกการศึกษาของเด็กเพื่อลบการอ้างอิงถึงการรับการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องของเด็กเนื่องจากการเพิกถอนความยิ
นยอม
[/ g2]

การนัดหมายผู้ปกครองแทน
จะเกิดอะไรขึน้ หากไม่ สามารถระบุหรื อค้ นหาผู้ปกครองได้
เขตการศึกษาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ กครองเสมือนสําหรับผูป้ กครองของเด็กที่มีความพิการเมื่อไม่สามารถระบุผปู ้ กค
รองได้และเขตการศึกษาไม่สามารถค้นพบที่อยูข่ องผูป้ กครองได้
ผูป้ กครองที่เป็ นตัวแทนอาจแต่งตั้งได้หากเด็กเป็ นเยาวชนเร่ ร่อนที่เดินทางโดยลําพัง
ผูท้ ี่อยูใ่ นความดูแลของศาลหรื อศาลภายใต้ประมวลกฎหมายสวัสดิการและสถาบันของรัฐ และได้รับการส่ งต่อไปยังการศึกษาพิเศษหรื อมี IEP อยูแ่ ล้ว (20
USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 และ 7579.6)

การประเมินโดยไม่ เลือกปฏิบัติ
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บุตรของฉันได้รับการประเมินสําหรับบริการการศึกษาพิเศษอย่ างไร
คุณมีสิทธิที่จะให้บุตรหลานของคุณได้รับการประเมินในทุกด้านของความทุพพลภาพที่น่าสงสัย
วัสดุและขั้นตอนที่ใช้ในการประเมินและการจัดวางต้องไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรื อการเลือกปฏิบตั ิทางเพศ
ต้องจัดเตรี ยมเอกสารการประเมินและการทดสอบเป็ นภาษาแม่หรื อรู ปแบบการสื่ อสารของบุตรหลานของคุณ
และอยูใ่ นรู ปแบบที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่ งที่เด็กรู ้และสามารถทําได้ในด้านวิชาการ พัฒนาการ และการทํางาน
เว้นแต่จะเห็นได้ชดั ว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่จะจัดให้หรื อจัดการ
ไม่มขี ้นั ตอนเดียวที่สามารถเป็ นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวในการพิจารณาคุณสมบัติและการพัฒนา FAPE สําหรับบุตรหลานของคุณ (20 USC
1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] และ 56320)

การศึกษาอิสระการประเมิน
ขอให้ ลูกของฉันได้รับการทดสอบโดยอิสระโดยค่าใช้ จ่ายของเขตหรื อไม่
หากคุณไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินที่ดาํ เนินการโดยเขตการศึกษา
คุณมีสิทธิ์ขอและรับการประเมินทางการศึกษาที่เป็ นอิสระสําหรับบุตรหลานของคุณจากบุคคลที่มีคุณสมบัติในการดําเนินการประเมินโดยเสี ยค่าใช้จ่ายสาธารณะ
ผูป้ กครองมีสิทธิได้รับการประเมินทางการศึกษาที่เป็ นอิสระเพียงหนึ่งครั้งโดยเสี ยค่าใช้จ่ายสาธารณะในแต่ละครั้งที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการประเมินซึ่งผูป้ กคร
องไม่เห็นด้วย
เขตการศึกษาต้องตอบสนองต่อคําขอของคุณสําหรับการประเมินการศึกษาอิสระและให้ขอ้ มูลแก่คุณเกี่ยวกับสถานที่ที่จะได้รับการประเมินการศึกษาอิสระ
หากเขตการศึกษาเชื่อว่าการประเมินของเขตนั้นเหมาะสมและไม่เห็นด้วยว่าจําเป็ นต้องมีการประเมินอย่างอิสระ
เขตการศึกษาจะต้องร้องขอกระบวนการพิจารณาคดีท่เี หมาะสมเพื่อพิสูจน์ว่าการประเมินนั้นเหมาะสม หากทางเขตมีอาํ นาจเหนือกว่า คุณยังมี
สิ ทธิในการประเมินโดยอิสระแต่ไม่เป็ นค่าใช้จ่ายสาธารณะ ทีม IEP ต้องพิจารณาการประเมินที่เป็ นอิสระ
ขั้นตอนการประเมินเขตช่วยให้สามารถสังเกตการณ์นักเรี ยนในชั้นเรี ยนได้ หากเขตการศึกษาสังเกตบุตรหลานของคุณในห้องเรี ยนระหว่างการประเมิน
หรื อหากเขตการศึกษาได้รับอนุญาตให้สังเกตบุตรหลานของคุณ บุคคลที่ดาํ เนินการประเมินการศึกษาอิสระจะต้องได้รับอนุญาตให้สังเกตลูกของคุณในห้องเรี ยน
หากเขตการศึกษาเสนอการตั้งเกณฑ์โรงเรี ยนใหม่สาํ หรับบุตรหลานของคุณ และกําลังดําเนินการประเมินการศึกษาที่เป็ นอิสระ
ผูป้ ระเมินอิสระจะต้องได้รับอนุญาตเพื่อสังเกตการตั้งเกณฑ์ใหม่ที่เสนอ (20 USC 1415[b][1] และ [d][2][A]; 34 CFR 300.502;
EC[/ g5] 56329[b] และ [c])
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การเข้ าถึงบันทึกการศึกษา
ขอตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุตรหลานได้ ไหม
คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบและทบทวนบันทึกการศึกษาทั้งหมดของบุตรหลานของคุณโดยไม่จาํ เป็ น ต้องรอ รวมถึงก่อนการประชุมเกี่ยวกับ IEP
ของบุตรหลานของคุณหรื อก่อนการพิจารณาคดีตามกระบวนการ เขตการศึกษาต้องให้คุณตรวจสอบบันทึกและสําเนา หากมีการร้องขอ ภายในห้า (5)
วันทําการหลังจากที่มีการร้องขอด้วยวาจาหรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3] และ 56504)

วิธีแก้ ไขข้ อพิพาท
การพิจารณาคดีตามกระบวนการ
สามารถรับฟังกระบวนการพิจารณาคดีได้เมื่อใด
คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการพิจารณาคดีอย่างเป็ นกลางเกี่ยวกับการระบุตวั ตน การประเมิน
และการจัดตําแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณหรื อข้อกําหนดของ FAPE
คําร้องขอให้พิจารณาคดีตามกระบวนการพิจารณาต้องยื่นฟ้องภายในสองปี นับจากวันที่คุณทราบหรื อควรทราบเกี่ยวกับการดําเนินการที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็ นพื้นฐาน
ของการร้องเรี ยนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 และ 56505[l])

การไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาททางเลือก
ฉันขอไกล่เกลี่ยหรื อวิธีอื่นในการแก้ ไขข้ อพิพาทได้ ไหม
การร้องขอการไกล่เกลี่ยสามารถทําได้ท้ งั ก่อนหรื อหลังการร้องขอสําหรับกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม
คุณอาจขอให้เขตการศึกษาแก้ไขข้อพิพาทผ่านการไกล่เกลี่ยหรื อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) ซึ่งเป็ นปฏิปักษ์นอ้ ยกว่าการพิจารณาคดีตามกระบวนการ
ADR และการไกล่เกลี่ยเป็ นวิธีการโดยสมัครใจในการแก้ไขข้อพิพาท และไม่สามารถใช้เพื่อชะลอสิ ทธิ์ในการพิจารณาคดีตามกระบวนการ

การประชุมไกล่เกลี่ยก่ อนการพิจารณาคืออะไร
คุณอาจขอวิธีแก้ไขผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะยื่นคําร้องขอให้มีการไต่สวนตามกระบวนการที่เหมาะสม
การประชุมเป็ นการดําเนินการที่ไม่เป็ นทางการซึ่งดําเนินการในลักษณะที่ไม่ขดั แย้งกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการระบุตวั ตน การประเมิน
หรื อการจัดตําแหน่งทางการศึกษาของเด็กหรื อกับ FAPE
ในการประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดี
ผูป้ กครองหรื อเขตการศึกษาอาจได้รับคําแนะนําจากตัวแทนที่ไม่ใช่ทนายความและอาจปรึ กษากับทนายความก่อนหรื อหลังการประชุม อย่างไรก็ตาม
การขอหรื อเข้าร่ วมการประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีไม่ใช่ขอ้ กําหนดเบื้องต้นในการขอกระบวนการพิจารณาคดี
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คําขอทั้งหมดสําหรับการประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีจะต้องยื่นต่อผูก้ าํ กับการ
การประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีทาํ ได้ดว้ ยการยื่นคําร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูก้ าํ กับการโดยจะต้องจัดเตรี ยมสําเนาคําขอให้อีกฝ่ ายหนึ่งพร้อมกับยื่น
คําร้องขอ
การประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีจะมีข้ นึ ภายในสิ บห้า (15) วันหลังจากได้รับการร้องขอจากผูก้ าํ กับการไกล่เกลี่ย และจะเสร็ จสิ้ นภายในสามสิ บ
(30) วันหลังจากได้รับคําขอให้ไกล่เกลี่ย เว้นแต่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงที่จะขยายเวลา หากมีการลงมติ
คู่สัญญาจะต้องทําข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่มีผลผูกพันตามกฎหมายตามกําหนดมติดงั กล่าว
การสนทนาทั้งหมดในระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็ นความลับ
การประชุมไกล่เกลี่ยก่อนการพิจารณาคดีท้ งั หมดจะต้องถูกจัดกําหนดการในเวลาที่เหมาะสมและจัดขึ้นในเวลาและสถานที่ที่สะดวกพอสมควรแก่คู่สัญญา
หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็ นที่พอใจของ
ทุกฝ่ าย ฝ่ ายที่ร้องขอการประชุมไกล่เกลี่ยมีตวั เลือกในการยื่นคําร้องในกระบวนการพิจารณาคดี (EC 56500.3 และ 56503)

สิทธิ์ในการดําเนินการ
สิทธิ์ในกระบวนการที่ครบกําหนดของฉันคืออะไร
คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
1. มีการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและเป็ นกลางในระดับรัฐต่อหน้าบุคคลที่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาพิเศษและการพิจารณาคดีปกครอง (20
USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4])
2. อยูภ่ ายใต้การดูแลและให้คาํ แนะนําโดยทนายความและ/หรื อบุคคลที่มคี วามรู ้เกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการ (EC 56505 [e][1])
3. นําเสนอหลักฐาน ข้อโต้แย้งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการโต้แย้งด้วยวาจา (EC 56505[e][2])
4. เผชิญหน้า สอบปากคํา และจําเป็ นต้องให้มีพยานอยูด่ ว้ ย
(EC 56505[e][3])
5. รับเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อตามตัวเลือกของผูป้ กครอง บันทึกการได้ยินแบบอิเล็กทรอนิ กส์แบบคําต่อคํา
รวมถึงการค้นหาข้อเท็จจริ งและการตัดสิ นใจ (EC 56505[e][4])
6. ให้บุตรของท่านเข้าร่ วมการพิจารณาคดี (EC 56501[c][1])
7. ให้เปิ ดหรื อปิ ดการพิจารณาคดีต่อสาธารณะ (EC 56501[c][2])
8. รับสําเนาของเอกสารทั้งหมด รวมถึงการประเมินที่เสร็ จสิ้ นภายในวันนั้นและข้อเสนอแนะนั้น และรายชื่อพยานและขอบเขตทัว่ ไปของคําให้การภายในห้า
(5) วันทําการก่อนการพิจารณาคดี (EC 56505[e ][7] และ 56043[v])
9. ได้รับแจ้งจากฝ่ ายอื่นๆ เกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและการแก้ปัญหาที่เสนอไว้อย่างน้อยสิ บ (10) วันก่อนการไต่สวน (EC 56505[e][6])
10. มีล่ามให้บริ การ (CCR 3082[d])
11. ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา (EC 56505[f][3])
12. มีการประชุมไกล่เกลี่ย ณ จุดใดก็ได้ในระหว่างการพิจารณาคดี (EC 56501[b][2]) และ
13. รับคําบอกกล่าวจากอีกฝ่ ายหนึ่งอย่างน้อยสิ บวันก่อนการพิจารณาคดีว่าอีกฝ่ ายหนึ่งตั้งใจที่จะให้ทนายเป็ นตัวแทน (EC 56507[a]) (20 USC
1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 และ 300.515)
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การยื่นคําร้ องตามกระบวนการที่เป็ นลายลักษณ์อักษร
ฉันจะขอกําหนดกระบวนการการพิจารณาคดีได้ อย่ างไร
คุณต้องยื่นคําร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับการพิจารณาคดีตามกระบวนการ คุณหรื อตัวแทนของคุณต้องส่ งข้อมูลต่อไปนี้ในคําขอของคุณ:
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อลูก
ที่อยูอ่ าศัยของเด็ก
ชื่อโรงเรี ยนที่เด็กเข้าเรี ยน
ในกรณี ของเด็กเร่ ร่อน ข้อมูลการติดต่อสําหรับเด็กและชื่อโรงเรี ยนที่เด็กเข้าเรี ยน และ
คําอธิบายลักษณะของปัญหา รวมทั้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอ

กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐกําหนดให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งยื่นคําร้องในกระบวนการพิจารณาคดีตอ้ งจัดเตรี ยมสําเนาคําขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้อีกฝ่ ายหนึ่ง
(20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1])
ก่อนที่จะยื่นคําร้องในกระบวนการพิจารณาคดี เขตการศึกษาจะได้รับโอกาสในการแก้ไขเรื่ องดังกล่าวโดยจัดประชุมการลงมติ
ซึ่งเป็ นการประชุมระหว่างผูป้ กครองและสมาชิกที่เกี่ยวข้องของทีม IEP ซึ่งมีความรู ้เฉพาะเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่ระบุ
ในกระบวนการพิจารณาคําร้องขอให้พิจารณาคดี (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

เซสชันการแก้ ปัญหาประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
การประชุมการแก้ปัญหาจะต้องเรี ยกประชุมภายในสิ บห้า (15) วันหลังจากได้รับแจ้งจาก
กระบวนการพิจารณาคดีของผูป้ กครอง การประชุมจะรวมถึงตัวแทนของเขตการศึกษาที่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจและไม่รวมถึงทนายความของเขตการศึกษา
เว้นแต่ผูป้ กครองจะมาพร้อมกับทนายความ
ผูป้ กครองของเด็กอาจหารื อเกี่ยวกับปัญหาการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรมและข้อเท็จจริ งที่เป็ นพื้นฐานของคําร้องขอการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธร
รม
ไม่จาํ เป็ นต้องมีการลงมติหากผูป้ กครองและเขตการศึกษาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะยกเลิกการประชุม
หากเขตการศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหาการพิจารณาคดีตามกระบวนการที่ครบกําหนดภายในสามสิ บ (30) วัน การพิจารณาคดีอาจเกิดขึ้นได้ หากมีการลงมติ
คู่สัญญาจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)

ตําแหน่ งของบุตรหลานของฉันเปลี่ยนไปหรื อไม่ระหว่างการพิจารณา
เด็กที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปกครองหรื อการพิจารณาคดีจะต้องอยูใ่ นตําแหน่งการศึกษาปัจจุบนั เว้นแต่คุณและเขตการศึกษาจะตกลงกันในข้อตกลงอื่น
หากคุณสมัครเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐในเบื้องต้น
บุตรหลานของคุณจะถูกจัดให้อยูใ่ นโครงการโรงเรี ยนของรัฐโดยได้รับความยินยอมจากคุณจนกว่าการดําเนินการทั้งหมดจะเสร็ จสิ้ น (20 USC 1415[j];
34 CFR 300.518; EC 56505[d])
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สามารถอุทธรณ์คําตัดสิ นได้ หรื อไม่
การตัดสิ นการพิจารณาคดีถือเป็ นที่ส้ิ นสุ ดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่ าย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจอุทธรณ์คาํ ตัดสิ นของการพิจารณาคดีโดยยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลของรัฐหรื อศาลรัฐบาลกลางภายใน 90 วันนับจากวันตัดสิ นขั้นสุ ดท้าย (20
USC 1415[i][2] และ [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] และ [k], EC 56043[w])

ใครเป็ นคนจ่ายค่าทนายของฉัน
ในการดําเนินการหรื อการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี
ศาลอาจตัดสิ นค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควรโดยเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายสําหรับคุณในฐานะผูป้ กครองของเด็กที่มีความทุพพลภาพ
หากคุณเป็ นฝ่ ายชนะในการพิจารณาคดี ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลอาจทําได้หลังจากสรุ ปการพิจารณาคดีของฝ่ ายปกครองด้วยข้อตกลงของคู่กรณี
(20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [ข])
ค่าธรรมเนียมอาจลดลงได้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ดังต่อไปนี้:
1. ศาลพบว่าคุณชะลอการแก้ปัญหาขั้นสุ ดท้ายโดยไม่มีเหตุผล
2. ค่าธรรมเนียมรายชัว่ โมงของทนายความสู งกว่าอัตราทัว่ ไปในชุมชน
สําหรับบริ การที่คล้ายคลึงกันโดยทนายความที่มีทกั ษะ ชื่อเสี ยง และประสบการณ์อย่างสมเหตุสมผล
3. เวลาที่ใช้และบริ การด้านกฎหมายมีมากเกินไปหรื อ
4. ทนายความของคุณไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมแก่เขตการศึกษา
ในการแจ้งขอกระบวนการที่ครบกําหนด
อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมทนายความจะไม่ลดลง
หากศาลพบว่ารัฐหรื อเขตการศึกษาล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการดําเนินการหรื อการดําเนิ นการขั้นสุ ดท้าย หรื อพบว่ามีการละเมิดกฎหมายมาตรานี้ (20
USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517)
ค่าธรรมเนียมทนายความที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใด ๆ ของทีม IEP อาจไม่ได้รบั เว้นแต่จะมีการประชุมทีม IEP
อันเป็ นผลมาจากกระบวนการพิจารณาคดีตามกระบวนการที่เหมาะสมหรื อการดําเนิ นการทางศาล ค่าธรรมเนียมทนายความอาจถูกปฏิเสธเช่นกัน
หากคุณปฏิเสธข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่สมเหตุสมผลซึ่งจัดทําโดยสํานักงานเขต/หน่วยงานของรัฐสิ บ (10) วันก่อนการพิจารณาคดีจะเริ่ มขึ้น
และคําตัดสิ นในการพิจารณาคดีไม่เอื้ออํานวยมากกว่าข้อเสนอการระงับข้อพิพาท (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรื อยื่นคําร้ องเพื่อไกล่เกลี่ยหรื อการพิจารณาคดี โปรดติดต่ อ:
สํานักงานพิจารณาคดีปกครอง
ชื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง: กองการศึกษาพิเศษ
2349 เกตเวย์โอ๊คส์ไดรฟ์ , ห้องชุด 200
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95833-4231
(916) 263-0880
โทรสาร (916) 263-0890
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ระเบียบวินัยของโรงเรียนและขั้นตอนการจัดชั้นเรียน
สํ าหรับนักเรียนที่มีความพิการ
ระเบียบวินัยของโรงเรียนและการตั้งค่าการศึกษาทางเลือกระหว่างกาล
ขอให้ ลูกของฉันถูกระงับหรื อถูกไล่ ออก?
บุคลากรของโรงเรี ยนอาจพิจารณาถึงสถานการณ์เฉพาะใดๆ ในแต่ละกรณี
เมื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนชั้นเรี ยนเหมาะสมสําหรับเด็กที่มีความทุพพลภาพซึ่งละเมิดจรรยาบรรณของนักเรี ยนจากการตั้งค่าของตนไปที่:
•
•

สถานศึกษาทางเลือกชัว่ คราวที่เหมาะสม สถานที่อื่น หรื อการพักการเรี ยนติดต่อกันไม่เกินสิ บ (10) วัน และ
การลาเพิ่มเติมไม่เกินสิ บ (10) วันโรงเรี ยนติดต่อกันในปี การศึกษาเดียวกันสําหรับเหตุการณ์การประพฤติมิชอบแยกกัน

จะเกิดอะไรขึน้ หลังจากการลามากกว่ าสิบ (10) วัน
หลังจากที่เด็กที่มีความทุพพลภาพถูกถอดออกจากตําแหน่งปัจจุบนั ของเขาหรื อเธอเป็ นเวลาสิ บ (10) วันเรี ยนในปี การศึกษาเดียวกัน ในระหว่างวันต่อๆ
ไปของการถอด หน่วยงานของรัฐต้องให้บริ การเพื่อให้เด็กสามารถเข้าร่ วมใน หลักสู ตรการศึกษาทัว่ ไปและความก้าวหน้าไปสู่ เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ใน IEP
ของเด็ก นอกจากนี้ เด็กจะได้รับบริ การและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการละเมิดพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
หากเด็กอยูใ่ นตําแหน่งดังกล่าวเกินสิ บ (10) วัน ต้องมีการประชุมทีม IEP เพื่อพิจารณาว่าการกระทําผิดของเด็กนั้นเกิดจากความพิการหรื อไม่
การประชุมทีม IEP นี้จะต้องเกิดขึ้นทันที หากเป็ นไปได้ หรื อภายในสิ บ (10) วันนับจากวันที่เขตการศึกษาตัดสิ นใจว่าจะดําเนินการทางวินยั ประเภทนี้
ในฐานะผูป้ กครอง คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของทีม IEP นี้ เขตการศึกษาอาจต้องพัฒนาแผนการประเมินเพื่อจัดการกับการประพฤติมิชอบ
หรื อหากบุตรของท่านมีแผนแทรกแซงพฤติกรรม ให้ทบทวนและแก้ไขแผนตามความจําเป็ น

จะเกิดอะไรขึน้ หากทีม IEP ตัดสินว่าการประพฤติมิชอบไม่ ได้ เกิดจากความทุพพลภาพ
หากทีม IEP สรุ ปว่าการประพฤติผิดนั้นไม่ใช่การแสดงถึงความพิการของเด็ก เขตการศึกษาอาจดําเนินการทางวินยั เช่น การขับไล่
ในลักษณะเดียวกับที่ทาํ กับเด็กที่ไม่ทุพพลภาพ (20 USC 1415[k][1] และ [7]; 34 CFR 300.530)
หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสิ นใจของทีม IEP คุณอาจขอการพิจารณาคดีอย่างเร่ งด่วน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายในยี่สิบ (20)
วันโรงเรี ยนนับจากวันที่คุณร้องขอการพิจารณาคดี (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
เขตการศึกษาจะต้องจัดหา FAPE ให้กบั บุตรหลานของคุณต่อไปโดยไม่คาํ นึงถึงการตั้งเกณฑ์
การตั้งเกณฑ์การศึกษาทางเลือกต้องอนุญาตให้เด็กสามารถเข้าร่ วมในหลักสู ตรทัว่ ไปได้ต่อไป
และรับประกันความต่อเนื่องของการบริ การและการปรับเปลี่ยนตามรายละเอียดใน IEP (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])

เด็กเรียนในโรงเรียนเอกชน
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นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสามารถเข้ าร่ วมโครงการการศึกษาพิเศษที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลได้ หรื อไม่
เด็กที่ผปู ้ กครองลงทะเบียนเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนอาจเข้าร่ วมในโครงการการศึกษาพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ
เขตการศึกษาต้องปรึ กษากับโรงเรี ยนเอกชนและผูป้ กครองเพื่อกําหนดบริ การที่จะมอบให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
แม้ว่าเขตการศึกษาจะมีความรับผิดชอบที่ชดั เจนในการเสนอ FAPE ให้กบั นักเรี ยนที่มีความทุพพลภาพ
แต่เมื่อผูป้ กครองส่ งเด็กเหล่านั้นไปเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ
หรื อทั้งหมดของการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องที่จาํ เป็ นเพื่อให้ FAPE (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 และ
300.138; EC 56173)
หากผูป้ กครองของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการศึกษาพิเศษและบริ การที่เกี่ยวข้องภายใต้อาํ นาจของเขตการศึกษาได้ลงทะเบียนเด็กในโรงเรี
ยนประถมศึกษาเอกชนหรื อโรงเรี ยนมัธยมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นเขตการศึกษา
ไม่จาํ เป็ นต้องจัดการศึกษาพิเศษหากเขตได้จดั ให้มี FAPE แล้ว
ศาลหรื อเจ้าหน้าที่พิจารณาคดีตามกระบวนการอาจกําหนดให้เขตการศึกษาชดใช้ค่าเล่าเรี ยนพิเศษแก่บิดามารดาหรื อผูป้ กครองสําหรับค่าเล่าเรี ยนพิเศษและโรงเรี ย
นเอกชนก็ต่อเมื่อศาลหรื อเจ้าหน้าที่พิจารณาคดีเห็นว่าเขตการศึกษาไม่ได้จดั เตรี ยม FAPE ไว้สาํ หรับ
เด็กในเวลาที่เหมาะสมก่อนการลงทะเบียนในโรงเรี ยนประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาของเอกชนนั้นและการจัดเฉพาะบุคคลนั้นเหมาะสม (20 USC
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)

การชําระเงินคืนจะลดลงเมื่อใดหรื อถูกปฏิเสธ
ศาลหรื อเจ้าหน้าที่พิจารณาคดีอาจลดหรื อปฏิเสธการจ่ายเงินคืนหากคุณไม่ได้ให้บุตรของท่านพร้อมสําหรับการประเมินเมื่อได้รับแจ้งจากเขตการศึกษาก่อนที่จะนํา
บุตรของท่านออกจากโรงเรี ยนของรัฐ
คุณอาจถูกปฏิเสธการชําระเงินคืนหากคุณไม่ได้แจ้งเขตการศึกษาว่าคุณกําลังปฏิเสธการจัดการศึกษาพิเศษที่เสนอโดยเขตการศึกษา
รวมถึงการระบุขอ้ กังวลของคุณและความตั้งใจที่จะลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในโรงเรี ยนเอกชนด้วยค่าใช้จ่ายสาธารณะ
คุณต้องแจ้งให้เขตการศึกษาทราบอย่างใดอย่างหนึ่ง:
•
•

ในการประชุมทีม IEP ครั้งล่าสุ ดที่คุณเข้าร่ วมก่อนที่จะย้ายบุตรหลานออกจากโรงเรี ยนของรัฐ หรื อ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงเขตการศึกษาอย่างน้อยสิ บ (10) วันทําการ (รวมวันหยุด) ก่อนนําบุตรหลานออกจากโรงเรี ยนของรัฐ (20 USC
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)

การชําระเงินคืนจะไม่ลดลงหรื อถูกปฏิเสธเมื่อใด
ศาลหรื อเจ้าหน้าที่พิจารณาคดีตอ้ งไม่ลดหรื อปฏิเสธการจ่ายเงินคืนให้กบั คุณ หากคุณไม่ส่งหนังสื อแจ้งไปยังเขตการศึกษาด้วยเหตุผลใด ๆ ต่อไปนี้:
• ทางโรงเรี ยนห้ามไม่ให้แจ้ง
• คุณไม่ได้รับสําเนาหนังสื อแจ้งการคุม้ ครองกระบวนการนี้หรื อได้รับแจ้งข้อกําหนดในการแจ้งให้เขตทราบ
• การแจ้งอาจส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายต่อลูกของคุณ
• การไม่รู้หนังสื อและไม่สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ทาํ ให้คุณไม่สามารถแจ้งหรื อ
• การแจ้งล่วงหน้าอาจส่ งผลเสี ยต่ออารมณ์อย่างร้ายแรงต่อลูกของคุณ
(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)

ขั้นตอนการร้ องเรียนของรัฐ
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ฉันจะยื่นเรื่ องร้ องเรียนการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของรัฐได้ เมื่อใด
คุณสามารถยื่นเรื่ องร้องเรี ยนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของรัฐได้เมื่อคุณเชื่อว่าเขตการศึกษาได้ละเมิดกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับด้านการศึกษาพิเศษของรัฐบาล
กลางหรื อของรัฐ การร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคุณต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐ
การละเมิดจะต้องเกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งปี ก่อนวันที่กระทรวงศึกษาธิการแคลิฟอร์เนีย (CDE) ได้รับคําร้องเรี ยน เมื่อยื่นคําร้อง
คุณต้องส่ งสําเนาการร้องเรี ยนไปยังเขตการศึกษาพร้อมกับยื่นเรื่ องร้องเรี ยนการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของรัฐกับ CDE (34 CFR 300.151–153;
5 CCR 4600)
การร้องเรี ยนที่กล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐสามารถส่ งทางไปรษณี ยไ์ ปที่:
กรมสามัญศึกษาแคลิฟอร์เนีย
กองการศึกษาพิเศษ
หน่วยบริ การความคุม้ ครองตามกระบวนการ
1430 N Street, ห้อง 2401
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95814
สําหรับการร้องเรี ยนเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่ ครอบคลุมโดยกฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับด้านการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางหรื อของรัฐ
ให้ศึกษาขั้นตอนการร้องเรี ยนที่เป็ นรู ปแบบของเขตของคุณ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท รวมถึงการยื่นเรื่ องร้องเรี ยน โปรดติดต่อ CDE แผนกการศึกษาพิเศษ
หน่วยบริ การการคุม้ ครองตามกระบวนการ โทรศัพท์(800) 926-0648 โทรสาร 916-327-3704; หรื อโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ CDE
ที่http://www.cde.ca.gov/sp/se .
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อภิธานศัพท์ ของตัวย่ อที่ใช้ ในประกาศนี้
ADR

ทางเลือกในการระงับข้อพิพาท

CFR:

ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลาง

EC

แคลิฟอร์เนีย รหัสการศึกษา

FAPE

การศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมฟรี

ความคิด

พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับบุคคลทุพพลภาพ

IEP

หลักสู ตรการศึกษาเฉพาะบุคคล

OAH :

สํานักงานพิจารณาคดีปกครอง

SELPA:

พื้นที่แผนท้องถิ่นการศึกษาพิเศษ

USC:

รหัสประเทศสหรัฐอเมริ กา

