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สิทธิการศึกษาพเิศษของผู้ปกครองและเด็ก 
ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคนพิการ ภาค B และ  

แคลิฟอร์เนีย รหัสการศึกษา 

ประกาศการคุ้มครองตามข้ันตอน 
แก้ไขเม่ือเดือนตุลาคม 2559 

  
บนัทึก: คาํว่าเขตการศึกษาใชต้ลอดทั้งเอกสารน้ีเพื่ออธิบายหน่วยงานการศึกษาของรัฐท่ีรับผิดชอบในการจดัหาโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ 
การประเมินระยะใชเ้พื่อหมายถึงการประเมินหรือการทดสอบ มีการอา้งถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐตลอดประกาศน้ีโดยใชต้วัยอ่ภาษาองักฤษ 
ซ่ึงอธิบายไวใ้นอภิธานศพัทใ์นหนา้สุดทา้ยของการแจง้เตือนน้ี 
 
 
 
ประกาศการคุ้มครองตามขั้นตอนคืออะไร 
 
ขอ้มูลน้ีให้ขอ้มูลแก่คุณในฐานะพ่อแม ่ผูป้กครองตามกฎหมาย และผูป้กครองตวัแทนของเด็กท่ีมีความทุพพลภาพตั้งแต่อายสุาม (3) ปีจนถึงอาย ุ21 ปี (21) 
และนกัเรียนท่ีอายคุรบสิบแปด (18) ปี ซ่ึงบรรลุนิติภาวะดว้ย ภาพรวมของสิทธ์ิทางการศึกษาหรือขั้นตอนการคุม้ครอง 
 
หนงัสือแจง้การคุม้ครองตามขั้นตอนจาํเป็นภายใตพ้ระราชบญัญตัิการศึกษาสาํหรับบุคคลทุพพลภาพ (ในภาษาองักฤษเรียกวา่ IDEA) 
และตอ้งจดัเตรียมให้กบัคุณ: 

• เมื่อคุณขอสาํเนา 
• คร้ังแรกท่ีบุตรหลานของคุณถูกส่งตวัเขา้รับการประเมินการศึกษาพิเศษ 
• ทุกคร้ังท่ีคุณไดรั้บแผนการประเมินเพื่อประเมินบุตรของคุณ 
• เมื่อไดรั้บการร้องเรียนของรัฐหรือกระบวนการท่ีครบกาํหนดในปีการศึกษาและ 
• เมื่อมีการตดัสินใจท่ีจะทาํการถอดถอนซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนตาํแหน่ง 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321 และ 56341.1[g] [1])  
 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาสําหรับคนพิการ (IDEA) คืออะไร 
 
IDEA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางท่ีกาํหนดให้เขตการศึกษาจดั "การศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย" (ในภาษาองักฤษเรียกว่า FAPE) 
แก่เด็กท่ีมีความทุพพลภาพ 
การศึกษาของรัฐท่ีเหมาะสมโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายหมายความว่าจะตอ้งจดัให้มีการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีอธิบายไวใ้นโปรแกรมการศึกษารายบุคคล 
(ภาษาองักฤษเรียกว่า IEP) และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาธารณะสาํหรับบุตรหลานของคุณโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ 
 
 
ฉันขอมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของบุตรหลานได้ไหม 
  
คุณตอ้งไดรั้บโอกาสในการเขา้ร่วมการประชุมเพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ คุณมีสิทธ์ิเขา้ร่วมการประชุมทีม IEP 
เก่ียวกบัการระบุตวัตน (คุณสมบตั)ิ การประเมิน หรือตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั FAPE 
ของบุตรหลานของคุณ (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c]) 
  
บิดามารดาหรือผูป้กครอง หรือหน่วยงานการศึกษาในทอ้งถ่ิน (LEA) มีสิทธ์ิท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันา IEP 
และเร่ิมตน้ความตั้งใจของพวกเขาในการบนัทึกเสียงการประชุมทีม IEP ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง   
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พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งแจง้ให้สมาชิกของทีม IEP ทราบถึงเจตนาท่ีจะบนัทึกการประชุม หากบิดามารดาหรือผูป้กครองไม่ยินยอมให้บนัทึกเทปเสียง LEA 
บนัทึกการประชุม IEP การประชุมจะไม่ถูกบนัทึกลงในเคร่ืองบนัทึกเทปเสียง 

 
สิทธ์ิของคุณรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความพร้อมใชง้านของ FAPE รวมถึงตวัเลือกโปรแกรมทั้งหมด และโปรแกรมทางเลือกท่ีมีอยูท่ั้งหมด 
ทั้งแบบสาธารณะและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ 
ก.][1] และ 56506) 
  
 
ฉันจะขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้ที่ไหน 
  
เมื่อคุณมขีอ้กงัวลเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรหลาน คุณควรติดต่อครูหรือผูบ้ริหารเพื่อพูดคยุเก่ียวกบับุตรหลานของคุณและปัญหาใดๆ ท่ีคุณประสบ 
เจา้หนา้ท่ีในเขตการศึกษาของคุณหรือพื้นท่ีแผนทอ้งถ่ินการศึกษาพิเศษ (SELPA) อาจสามารถตอบคาํถามเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรหลาน สิทธิของคุณ 
และมาตรการป้องกนั นอกจากน้ี เมื่อคุณมีขอ้กงัวล การสนทนาท่ีไม่เป็นทางการน้ีมกัจะแกปั้ญหาและช่วยรักษาการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง  
 
คุณอาจตอ้งการติดต่อกบัหน่ึงในองคก์รผูป้กครองของแคลิฟอร์เนีย (Family Empowerment Centers and Parent Training 
Institutes) ซ่ึงถูกพฒันาขึ้นเพื่อเพิม่ความร่วมมือระหว่างผูป้กครองและนกัการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษา 
ขอ้มูลติดต่อสาํหรับองคก์รเหล่าน้ีมีอยูใ่นหนา้เวบ็เพจองคก์รผูป้กครองแห่งแคลิฟอร์เนียการศึกษาพิเศษของ CDE ท่ี 
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ ก2].  
 
แหล่งขอ้มูลเพิม่เติมแสดงอยูท่ี่ส่วนทา้ยของเอกสารน้ีเพื่อช่วยให้คุณเขา้ใจขั้นตอนการป้องกนั 
 
จะเกิดอะไรขึน้ถ้าลูกของฉันหูหนวก หูตึง ตาบอด พิการทางสายตา หรือหูหนวก-ตาบอด? 
 
โรงเรียนพิเศษของรัฐท่ีให้บริการแก่นกัเรียนท่ีหูหนวก มีปัญหาทางการไดย้ิน คนตาบอด ผูพ้ิการทางสายตา 
หรือคนหูหนวกตาบอดดว้ยส่ิงท่ีอาํนวยความสะดวกทั้งสามแห่ง ไดแ้ก่ California Schools for the Deaf in Fremont และ 
Riverside และท่ี California School for the Blind ในเมืองฟรีมอนต ์
โปรแกรมพร้อมท่ีอยูอ่าศยัและโรงเรียนกลางวนัเปิดสอนสาํหรับนกัเรียนตั้งแต่วยัทารกจนถึงอาย ุ21ปี ท่ีโรงเรียนของรัฐสาํหรับคนหูหนวกทั้งสองแห่ง 
โปรแกรมดงักล่าวเปิดสอนสาํหรับนักเรียนอายรุะหว่าง 5 ถึง 21 ปีท่ี California School for the Blind 
โรงเรียนพิเศษของรัฐยงัให้บริการประเมินและความช่วยเหลือดา้นเทคนิคอีกดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรงเรียนพิเศษของรัฐ 
โปรดไปท่ีเวบ็ไซตข์องกระทรวงศึกษาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDE) ท่ี http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 ] 
หรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากสมาชิกทีม IEP ของบุตรหลาน 
 

ประกาศ ความยินยอม การประเมิน การแต่งตั้งผู้ปกครองแทน และการเข้าถึงบันทึก 
 
 

ประกาศเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้า 
 
ต้องมีการแจ้งเม่ือใด 

 
จะตอ้งแจง้ให้ทราบเมื่อเขตการศึกษาเสนอหรือปฏิเสธท่ีจะเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงการระบุตวัตน การประเมิน 
หรือการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณท่ีมีความตอ้งการพิเศษหรือการจดัหาการศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย (20 USC 
1415[b][3] และ (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 56329 และ 56506[a])  
 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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เขตการศึกษาตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบเก่ียวกบัการประเมินท่ีเสนอสาํหรับบุตรหลานของคุณในหนงัสือแจง้หรือแผนการประเมินภายในสิบห้า (15) 
วนันบัจากวนัท่ีขอการประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศตอ้งเขา้ใจไดแ้ละเป็นภาษาแมข่องคุณหรือรูปแบบการส่ือสารอ่ืน ๆ 
เวน้แต่จะเห็นไดช้ดัว่าไม่สามารถทาํเช่นนั้นได ้(34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 
ประกาศนี้จะบอกฉันว่าอย่างไร 
  
หนงัสือแจง้ล่วงหนา้จะตอ้งประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี: 
 
1. คาํอธิบายของการกระทาํท่ีเสนอหรือปฏิเสธโดยเขตการศึกษา 
2. คาํอธิบายว่าทาํไมจึงมีการเสนอหรือปฏิเสธการดาํเนินการ 
3. คาํอธิบายของขั้นตอนการประเมิน บนัทึก หรือรายงานแต่ละหน่วยงานท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานสาํหรับการดาํเนินการท่ีเสนอหรือปฏิเสธ 
4. คาํแถลงว่าผูป้กครองของเด็กท่ีมคีวามทุพพลภาพไดรั้บการคุม้ครองภายใตข้ั้นตอนการคุม้ครอง 
5. แหล่งท่ีผูป้กครองติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการทาํความเขา้ใจบทบญัญตัิในส่วนน้ี 
6. คาํอธิบายของตวัเลือกอ่ืนๆ ท่ีทีม IEP พิจารณาและเหตุผลท่ีตวัเลือกเหล่านั้นถูกปฏิเสธ และ 
7. คาํอธิบายของปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการท่ีเสนอหรือปฏิเสธ (20 USC 1415[b][3] และ [4], 1415[c][1], 

1414[b][1]; 34 CFR  300.503) 
 
 
คํายินยอมจากผู้ปกครอง 
  
 
ฉันจะได้รับการอนุมัติสําหรับการประเมินเม่ือใด 
  
คุณมีสิทธิท่ีจะส่งต่อบุตรหลานของคุณเพือ่รับบริการการศึกษาพิเศษ 
คุณตอ้งให้ความยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท่ีการประเมินการศึกษาพิเศษคร้ังแรกของบุตรหลานจะดาํเนินต่อไปได ้
ผูป้กครองมีเวลาอยา่งนอ้ยสิบห้า (15) วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแผนการประเมินท่ีเสนอเพื่อตดัสินใจ 
การประเมินอาจเร่ิมตน้ทนัทีเมื่อไดรั้บความยินยอมและตอ้งเสร็จส้ินและ IEP ท่ีพฒันาขึ้นภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัท่ีคุณยินยอม  
 
 
ต้องได้รับการอนุมัติสําหรับบริการเม่ือใด 
 
คุณตอ้งให้ความยินยอมท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนท่ีเขตการศึกษาของคุณจะสามารถให้การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุตรหลา

นของคุณได ้
 
 
มีขั้นตอนอย่างไรเม่ือผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอม 
 
หากคุณไม่ใหค้วามยินยอมสาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้ หรือไม่ตอบสนองต่อคาํขอให้ความยินยอม 
เขตการศึกษาอาจดาํเนินการประเมินเบ้ืองตน้โดยใชข้ั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสม 
 
หากคุณปฏิเสธท่ีจะยินยอมให้เร่ิมบริการ เขตการศึกษาจะตอ้งไม่ให้การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจะตอ้งไมพ่ยายามให้บริการผ่านขั้นตอนกระบวนการท่ีเหมาะสม 
 
หากคุณยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับบุตรหลานของคุณแตไ่มย่ินยอมต่อองคป์ระกอบทั้งหมดของ IEP 
ส่วนประกอบเหล่านั้นของโปรแกรมท่ีคุณยินยอมจะตอ้งดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ 
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หากเขตการศึกษากาํหนดว่าองคป์ระกอบโปรแกรมการศึกษาพิเศษท่ีเสนอซ่ึงคุณไม่ยนิยอมนั้นมีความจาํเป็นเพื่อให้การศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมแก่บุตรหลานข

องคุณโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย จะตอ้งเร่ิมการพิจารณาคดีตามกระบวนการท่ีเหมาะสม หากมีการพิจารณาคดีตามกระบวนการ 
คาํตดัสินของการพจิารณาคดีถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผูกพนั  
 
ในกรณีของการประเมินใหม่ เขตการศึกษาจะตอ้งจดัทาํเอกสารมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อขอความยินยอมจากคุณ หากคุณไม่ตอบกลบั 
เขตการศึกษาอาจดาํเนินการประเมินใหมโ่ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากคุณ (20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR 
300.300; EC 56506 [e], 56321[c] และ [d] และ 56346) 
 
 
สามารถเพิกถอนความยินยอมได้เม่ือใด 
 
หากในเวลาใดภายหลงัการให้การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตน้ 
ผูป้กครองของเด็กเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการจดัการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป หน่วยงานของรัฐ: 
 
1. ไม่สามารถให้การศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งแก่เด็กต่อไปได ้แต่ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ตาม 34 CFR มาตรา 300.503 

ก่อนยตุิบริการดงักล่าว 
2. ไม่สามารถใชข้ั้นตอนในส่วนยอ่ย E ของส่วนท่ี 300 34 CFR (รวมถึงขั้นตอนการไกล่เกล่ียภายใต ้34 CFR มาตรา 300.506 

หรือขั้นตอนกระบวนการท่ีครบกาํหนดภายใต ้34 CFR[/ g3] มาตรา 300.507 ถึง 300.516) 
เพื่อให้ไดข้อ้ตกลงหรือคาํวินิจฉยัว่าอาจใหบ้ริการแก่เด็ก 

3. จะไม่ถือว่าละเมิดขอ้กาํหนดในการจดัการศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมฟรี (FAPE) ให้กบัเด็ก 
เน่ืองจากความลม้เหลวในการจดัหาการศึกษาพิเศษเพิม่เติมและบริการท่ีเก่ียวขอ้งแก่เด็ก  

4. ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกประชุมทีม IEP หรือพฒันา IEP ภายใต ้34 CFR มาตรา 300.320 และ 300.324 
สาํหรับเด็กเพื่อการจดัการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

 
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 34 CFR มาตรา 300.9 (c)(3) 
หากผูป้กครองเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้บุตรของตนไดรั้บบริการการศึกษาพิเศษหลงัจากท่ีเด็กไดรั้บการศึกษาพิเศษและท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตน้ 
หน่วยงานของรัฐไมจ่าํเป็นตอ้งแกไ้ขบนัทึกการศึกษาของเด็กเพื่อลบการอา้งอิงถึงการรับการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งของเด็กเน่ืองจากการเพิกถอนความยิ

นยอม 
[/ g2] 
 
การนัดหมายผู้ปกครองแทน  
 
 
จะเกิดอะไรขึน้หากไม่สามารถระบุหรือค้นหาผู้ปกครองได้ 
  
เขตการศึกษาตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้กครองเสมือนสาํหรับผูป้กครองของเด็กท่ีมีความพิการเมื่อไม่สามารถระบุผูป้กค

รองไดแ้ละเขตการศึกษาไม่สามารถคน้พบท่ีอยูข่องผูป้กครองได ้
 
ผูป้กครองท่ีเป็นตวัแทนอาจแต่งตั้งไดห้ากเด็กเป็นเยาวชนเร่ร่อนท่ีเดินทางโดยลาํพงั 
ผูท่ี้อยูใ่นความดูแลของศาลหรือศาลภายใตป้ระมวลกฎหมายสวสัดิการและสถาบนัของรัฐ และไดรั้บการส่งต่อไปยงัการศึกษาพิเศษหรือม ีIEP อยูแ่ลว้ (20 
USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 และ 7579.6) 
 
การประเมินโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
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บุตรของฉันได้รับการประเมินสําหรับบริการการศึกษาพิเศษอย่างไร 
 
คุณมีสิทธิท่ีจะให้บุตรหลานของคุณไดรั้บการประเมินในทุกดา้นของความทุพพลภาพท่ีน่าสงสัย 
วสัดุและขั้นตอนท่ีใชใ้นการประเมินและการจดัวางตอ้งไมแ่บ่งแยกทางเช้ือชาต ิวฒันธรรม หรือการเลือกปฏิบตัิทางเพศ  
 
ตอ้งจดัเตรียมเอกสารการประเมินและการทดสอบเป็นภาษาแม่หรือรูปแบบการส่ือสารของบุตรหลานของคุณ 
และอยูใ่นรูปแบบท่ีมีแนวโนม้มากท่ีสุดท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กรู้และสามารถทาํไดใ้นดา้นวิชาการ พฒันาการ และการทาํงาน 
เวน้แต่จะเห็นไดช้ดัว่าเป็นไปไม่ได ้ท่ีจะจดัให้หรือจดัการ  
 
ไม่มขีั้นตอนเดียวท่ีสามารถเป็นเกณฑเ์พียงอยา่งเดียวในการพิจารณาคุณสมบตัิและการพฒันา FAPE สาํหรับบุตรหลานของคุณ (20 USC 
1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] และ 56320)  
 
 
การศึกษาอิสระการประเมิน 
 
 
ขอให้ลูกของฉันได้รับการทดสอบโดยอิสระโดยค่าใช้จ่ายของเขตหรือไม่ 
  
หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัผลการประเมินท่ีดาํเนินการโดยเขตการศึกษา 
คุณมีสิทธ์ิขอและรับการประเมินทางการศึกษาท่ีเป็นอิสระสาํหรับบุตรหลานของคุณจากบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิในการดาํเนินการประเมินโดยเสียค่าใชจ้่ายสาธารณะ  
 
ผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บการประเมินทางการศึกษาท่ีเป็นอิสระเพียงหน่ึงคร้ังโดยเสียคา่ใชจ้่ายสาธารณะในแต่ละคร้ังท่ีหน่วยงานของรัฐดาํเนินการประเมินซ่ึงผูป้กคร

องไม่เห็นดว้ย 
 
เขตการศึกษาตอ้งตอบสนองต่อคาํขอของคุณสาํหรับการประเมินการศึกษาอิสระและให้ขอ้มูลแก่คุณเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีจะไดรั้บการประเมินการศึกษาอิสระ  
 
หากเขตการศึกษาเช่ือว่าการประเมินของเขตนั้นเหมาะสมและไม่เห็นดว้ยว่าจาํเป็นตอ้งมีการประเมินอยา่งอิสระ 
เขตการศึกษาจะตอ้งร้องขอกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ว่าการประเมินนั้นเหมาะสม หากทางเขตมีอาํนาจเหนือกว่า คุณยงัม ี 
สิทธิในการประเมินโดยอิสระแต่ไม่เป็นค่าใชจ้่ายสาธารณะ ทีม IEP ตอ้งพิจารณาการประเมินท่ีเป็นอิสระ  
  
ขั้นตอนการประเมินเขตช่วยให้สามารถสังเกตการณ์นักเรียนในชั้นเรียนได ้หากเขตการศึกษาสังเกตบุตรหลานของคุณในห้องเรียนระหว่างการประเมิน 
หรือหากเขตการศึกษาไดรั้บอนุญาตให้สังเกตบุตรหลานของคุณ บุคคลท่ีดาํเนินการประเมินการศึกษาอิสระจะตอ้งไดรั้บอนุญาตให้สังเกตลูกของคุณในห้องเรียน  
 
หากเขตการศึกษาเสนอการตั้งเกณฑ์โรงเรียนใหม่สาํหรับบุตรหลานของคุณ และกาํลงัดาํเนินการประเมินการศึกษาท่ีเป็นอิสระ 
ผูป้ระเมินอิสระจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเพื่อสังเกตการตั้งเกณฑใ์หม่ท่ีเสนอ (20 USC 1415[b][1] และ [d][2][A]; 34 CFR 300.502; 
EC[/ g5] 56329[b] และ [c]) 
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การเข้าถึงบันทึกการศึกษา 
 
 
ขอตรวจสอบประวัติการศึกษาของบุตรหลานได้ไหม 
  
คุณมีสิทธ์ิตรวจสอบและทบทวนบนัทึกการศึกษาทั้งหมดของบุตรหลานของคุณโดยไม่จาํเป็น ตอ้งรอ รวมถึงก่อนการประชุมเก่ียวกบั IEP 
ของบุตรหลานของคุณหรือก่อนการพิจารณาคดีตามกระบวนการ เขตการศึกษาตอ้งให้คุณตรวจสอบบนัทึกและสาํเนา หากมีการร้องขอ ภายในห้า (5)  
วนัทาํการหลงัจากท่ีมีการร้องขอดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3] และ 56504) 
 
 

วิธีแก้ไขข้อพพิาท 
 
 

การพจิารณาคดีตามกระบวนการ 
  
 
สามารถรับฟังกระบวนการพิจารณาคดีได้เม่ือใด 
  
คุณมีสิทธ์ิท่ีจะร้องขอการพิจารณาคดีอยา่งเป็นกลางเก่ียวกบัการระบุตวัตน การประเมิน 
และการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณหรือขอ้กาํหนดของ FAPE 
คาํร้องขอให้พิจารณาคดีตามกระบวนการพิจารณาตอ้งยื่นฟ้องภายในสองปีนบัจากวนัท่ีคุณทราบหรือควรทราบเก่ียวกบัการดาํเนินการท่ีถูกกล่าวหาซ่ึงเป็นพื้นฐาน

ของการร้องเรียนเก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดี (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 และ 56505[l]) 
  
 
การไกล่เกลี่ยและการระงบัข้อพพิาททางเลือก 
  
 
ฉันขอไกล่เกล่ียหรือวิธีอ่ืนในการแก้ไขข้อพิพาทได้ไหม 
 
การร้องขอการไกล่เกล่ียสามารถทาํไดท้ั้งก่อนหรือหลงัการร้องขอสาํหรับกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสม 
 
คุณอาจขอให้เขตการศึกษาแกไ้ขขอ้พพิาทผ่านการไกล่เกล่ียหรือการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (ADR) ซ่ึงเป็นปฏิปักษน์อ้ยกว่าการพิจารณาคดีตามกระบวนการ 
ADR และการไกล่เกล่ียเป็นวิธีการโดยสมคัรใจในการแกไ้ขขอ้พิพาท และไม่สามารถใชเ้พื่อชะลอสิทธ์ิในการพิจารณาคดีตามกระบวนการ 
 
 
การประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคืออะไร 
 
คุณอาจขอวิธีแกไ้ขผ่านการไกล่เกล่ียก่อนท่ีจะยื่นคาํร้องขอใหม้ีการไต่สวนตามกระบวนการท่ีเหมาะสม 
การประชุมเป็นการดาํเนินการท่ีไม่เป็นทางการซ่ึงดาํเนินการในลกัษณะท่ีไม่ขดัแยง้กนัเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุตวัตน การประเมิน 
หรือการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของเด็กหรือกบั FAPE  
 
ในการประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดี 
ผูป้กครองหรือเขตการศึกษาอาจไดรั้บคาํแนะนาํจากตวัแทนท่ีไม่ใช่ทนายความและอาจปรึกษากบัทนายความก่อนหรือหลงัการประชุม อยา่งไรก็ตาม 
การขอหรือเขา้ร่วมการประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดีไม่ใช่ขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้ในการขอกระบวนการพิจารณาคดี  
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คาํขอทั้งหมดสาํหรับการประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดีจะตอ้งยื่นต่อผูก้าํกบัการ 
การประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดีทาํไดด้ว้ยการยื่นคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูก้าํกบัการโดยจะตอ้งจดัเตรียมสาํเนาคาํขอให้อีกฝ่ายหน่ึงพร้อมกบัยื่น

คาํร้องขอ  
 

การประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดีจะมีขึ้นภายในสิบห้า (15) วนัหลงัจากไดรั้บการร้องขอจากผูก้าํกบัการไกล่เกล่ีย และจะเสร็จส้ินภายในสามสิบ 
(30) วนัหลงัจากไดรั้บคาํขอใหไ้กล่เกล่ีย เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะขยายเวลา หากมีการลงมติ 
คู่สัญญาจะตอ้งทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีมีผลผูกพนัตามกฎหมายตามกาํหนดมติดงักล่าว 
การสนทนาทั้งหมดในระหว่างกระบวนการไกล่เกล่ียจะเป็นความลบั 
การประชุมไกล่เกล่ียก่อนการพิจารณาคดีทั้งหมดจะตอ้งถูกจดักาํหนดการในเวลาท่ีเหมาะสมและจดัขึ้นในเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกพอสมควรแก่คู่สัญญา 
หากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้เป็นท่ีพอใจของ  
ทุกฝ่าย ฝ่ายท่ีร้องขอการประชุมไกล่เกล่ียมีตวัเลือกในการยื่นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดี (EC 56500.3 และ 56503) 
 
 
สิทธิ์ในการดําเนินการ 
 
 
สิทธ์ิในกระบวนการที่ครบกําหนดของฉันคืออะไร 
  
คุณมีสิทธ์ิท่ีจะ: 
1. มีการพิจารณาคดีอยา่งยตุิธรรมและเป็นกลางในระดบัรัฐต่อหนา้บุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการศึกษาพิเศษและการพิจารณาคดีปกครอง (20 

USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 
2. อยูภ่ายใตก้ารดแูลและใหค้าํแนะนาํโดยทนายความและ/หรือบุคคลท่ีมคีวามรู้เก่ียวกบัเด็กท่ีมีความพิการ (EC 56505 [e][1]) 
3. นาํเสนอหลกัฐาน ขอ้โตแ้ยง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และการโตแ้ยง้ดว้ยวาจา (EC 56505[e][2]) 
4. เผชิญหนา้ สอบปากคาํ และจาํเป็นตอ้งให้มีพยานอยูด่ว้ย  
(EC 56505[e][3]) 
5. รับเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตามตวัเลือกของผูป้กครอง บนัทึกการไดย้ินแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบคาํต่อคาํ 

รวมถึงการคน้หาขอ้เท็จจริงและการตดัสินใจ (EC 56505[e][4]) 
6. ให้บุตรของท่านเขา้ร่วมการพิจารณาคดี (EC 56501[c][1])  
7. ให้เปิดหรือปิดการพิจารณาคดีต่อสาธารณะ (EC 56501[c][2]) 
8. รับสาํเนาของเอกสารทั้งหมด รวมถึงการประเมินท่ีเสร็จส้ินภายในวนันั้นและขอ้เสนอแนะนั้น และรายช่ือพยานและขอบเขตทัว่ไปของคาํให้การภายในห้า 

(5) วนัทาํการก่อนการพิจารณาคดี (EC 56505[e ][7] และ 56043[v]) 
9. ไดรั้บแจง้จากฝ่ายอ่ืนๆ เก่ียวกบัประเด็นปัญหาและการแกปั้ญหาท่ีเสนอไวอ้ยา่งนอ้ยสิบ (10) วนัก่อนการไต่สวน (EC 56505[e][6]) 
10. มีล่ามให้บริการ (CCR 3082[d]) 
11. ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา (EC 56505[f][3])  
12. มีการประชุมไกล่เกล่ีย ณ จุดใดก็ไดใ้นระหว่างการพิจารณาคดี (EC 56501[b][2]) และ 
13. รับคาํบอกกล่าวจากอีกฝ่ายหน่ึงอยา่งนอ้ยสิบวนัก่อนการพิจารณาคดีว่าอีกฝ่ายหน่ึงตั้งใจท่ีจะให้ทนายเป็นตวัแทน (EC 56507[a]) (20 USC 

1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 และ 300.515) 
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การย่ืนคําร้องตามกระบวนการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  
 
 
ฉันจะขอกําหนดกระบวนการการพิจารณาคดีได้อย่างไร 
 
  
คุณตอ้งยื่นคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการพิจารณาคดีตามกระบวนการ คุณหรือตวัแทนของคุณตอ้งส่งขอ้มูลต่อไปน้ีในคาํขอของคุณ: 
 
1. ช่ือลูก 
2. ท่ีอยูอ่าศยัของเด็ก 
3. ช่ือโรงเรียนท่ีเด็กเขา้เรียน 
4. ในกรณีของเด็กเร่ร่อน ขอ้มูลการติดต่อสาํหรับเด็กและช่ือโรงเรียนท่ีเด็กเขา้เรียน และ 
5. คาํอธิบายลกัษณะของปัญหา รวมทั้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเสนอ 
  
กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐกาํหนดให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยื่นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดีตอ้งจดัเตรียมสาํเนาคาํขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึง 
(20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1]) 
 
ก่อนท่ีจะยื่นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดี เขตการศึกษาจะไดรั้บโอกาสในการแกไ้ขเร่ืองดงักล่าวโดยจดัประชุมการลงมติ 
ซ่ึงเป็นการประชุมระหว่างผูป้กครองและสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งของทีม IEP ซ่ึงมีความรู้เฉพาะเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีระบุ 
ในกระบวนการพิจารณาคาํร้องขอให้พิจารณาคดี (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
เซสชันการแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 
การประชุมการแกปั้ญหาจะตอ้งเรียกประชุมภายในสิบห้า (15) วนัหลงัจากไดรั้บแจง้จาก 
 กระบวนการพิจารณาคดีของผูป้กครอง การประชุมจะรวมถึงตวัแทนของเขตการศกึษาท่ีมีอาํนาจในการตดัสินใจและไม่รวมถึงทนายความของเขตการศึกษา 
เวน้แต่ผูป้กครองจะมาพร้อมกบัทนายความ 
ผูป้กครองของเด็กอาจหารือเก่ียวกบัปัญหาการพิจารณาคดีในกระบวนการยตุิธรรมและขอ้เท็จจริงท่ีเป็นพื้นฐานของคาํร้องขอการพิจารณาคดีในกระบวนการยตุิธร

รม  
 
ไม่จาํเป็นตอ้งมีการลงมติหากผูป้กครองและเขตการศึกษาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะยกเลิกการประชุม 
หากเขตการศึกษาไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาการพิจารณาคดีตามกระบวนการท่ีครบกาํหนดภายในสามสิบ (30) วนั การพิจารณาคดีอาจเกิดขึ้นได ้หากมีการลงมติ 
คู่สัญญาจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลงท่ีมีผลผูกพนัทางกฎหมาย (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

ตําแหน่งของบุตรหลานของฉันเปล่ียนไปหรือไม่ระหว่างการพิจารณา 
  
เด็กท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางปกครองหรือการพิจารณาคดีจะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งการศึกษาปัจจุบนั เวน้แตคุ่ณและเขตการศึกษาจะตกลงกนัในขอ้ตกลงอ่ืน  
หากคุณสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐในเบ้ืองตน้ 
บุตรหลานของคุณจะถูกจดัให้อยูใ่นโครงการโรงเรียนของรัฐโดยไดรั้บความยินยอมจากคุณจนกว่าการดาํเนินการทั้งหมดจะเสร็จส้ิน (20 USC 1415[j]; 
34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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สามารถอุทธรณ์คําตัดสินได้หรือไม่ 
  
การตดัสินการพิจารณาคดีถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผูกพนัทั้งสองฝ่าย 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจอุทธรณ์คาํตดัสินของการพิจารณาคดีโดยยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลของรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางภายใน 90 วนันบัจากวนัตดัสินขั้นสุดทา้ย (20 
USC 1415[i][2] และ [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC  56505[h] และ [k], EC 56043[w]) 
 
 
ใครเป็นคนจ่ายค่าทนายของฉัน 
  
ในการดาํเนินการหรือการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบักระบวนการพิจารณาคดี 
ศาลอาจตดัสินค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควรโดยเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายสาํหรับคุณในฐานะผูป้กครองของเด็กท่ีมีความทุพพลภาพ 
หากคุณเป็นฝ่ายชนะในการพิจารณาคดี คา่ธรรมเนียมทนายความท่ีสมเหตุสมผลอาจทาํไดห้ลงัจากสรุปการพิจารณาคดีของฝ่ายปกครองดว้ยขอ้ตกลงของคู่กรณี 
(20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [ข]) 
  
ค่าธรรมเนียมอาจลดลงไดห้ากมีเง่ือนไขใด ๆ ดงัต่อไปน้ี: 
 
1. ศาลพบว่าคุณชะลอการแกปั้ญหาขั้นสุดทา้ยโดยไมม่ีเหตุผล 
2. ค่าธรรมเนียมรายชัว่โมงของทนายความสูงกว่าอตัราทัว่ไปในชุมชน  

 สาํหรับบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยทนายความท่ีมีทกัษะ ช่ือเสียง และประสบการณ์อยา่งสมเหตุสมผล 
3. เวลาท่ีใชแ้ละบริการดา้นกฎหมายมมีากเกินไปหรือ 
4. ทนายความของคุณไมไ่ดใ้หข้อ้มูลท่ีเหมาะสมแก่เขตการศึกษา   ในการแจง้ขอกระบวนการท่ีครบกาํหนด 

 
อยา่งไรก็ตามค่าธรรมเนียมทนายความจะไม่ลดลง  
หากศาลพบว่ารัฐหรือเขตการศึกษาล่าชา้โดยไม่มีเหตผุลอนัสมควรในการดาํเนินการหรือการดาํเนินการขั้นสุดทา้ย หรือพบว่ามีการละเมิดกฎหมายมาตราน้ี (20 
USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
ค่าธรรมเนียมทนายความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใด ๆ ของทีม IEP อาจไมไ่ดรั้บ เวน้แต่จะมีการประชุมทีม IEP 
อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพิจารณาคดีตามกระบวนการท่ีเหมาะสมหรือการดาํเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทนายความอาจถูกปฏิเสธเช่นกนั 
หากคุณปฏิเสธขอ้เสนอการระงบัขอ้พิพาทท่ีสมเหตุสมผลซ่ึงจดัทาํโดยสาํนกังานเขต/หน่วยงานของรัฐสิบ (10) วนัก่อนการพิจารณาคดีจะเร่ิมขึ้น 
และคาํตดัสินในการพิจารณาคดีไม่เอ้ืออาํนวยมากกว่าขอ้เสนอการระงบัขอ้พิพาท (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมหรือย่ืนคําร้องเพ่ือไกล่เกล่ียหรือการพิจารณาคดี โปรดติดต่อ: 
 

 สาํนกังานพิจารณาคดีปกครอง 
ช่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง: กองการศึกษาพิเศษ 

2349 เกตเวยโ์อ๊คส์ไดรฟ์, ห้องชุด 200 
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95833-4231 

(916) 263-0880 
โทรสาร (916) 263-0890 
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ระเบียบวินัยของโรงเรียนและข้ันตอนการจัดช้ันเรียน 

สําหรับนักเรียนท่ีมีความพกิาร 
 

ระเบียบวินัยของโรงเรียนและการตั้งค่าการศึกษาทางเลือกระหว่างกาล 
  
 
ขอให้ลูกของฉันถูกระงับหรือถูกไล่ออก? 
  
บุคลากรของโรงเรียนอาจพิจารณาถึงสถานการณ์เฉพาะใดๆ ในแต่ละกรณี 
เมื่อพิจารณาว่าการเปล่ียนชั้นเรียนเหมาะสมสาํหรับเด็กท่ีมีความทุพพลภาพซ่ึงละเมิดจรรยาบรรณของนกัเรียนจากการตั้งค่าของตนไปท่ี: 
 

• สถานศึกษาทางเลือกชัว่คราวท่ีเหมาะสม สถานท่ีอ่ืน หรือการพกัการเรียนติดต่อกนัไม่เกินสิบ (10) วนั และ 
• การลาเพิ่มเติมไม่เกินสิบ (10) วนัโรงเรียนติดต่อกนัในปีการศึกษาเดียวกนัสาํหรับเหตุการณ์การประพฤติมิชอบแยกกนั 

 
 
จะเกิดอะไรขึน้หลังจากการลามากกว่าสิบ (10) วัน 
 
หลงัจากท่ีเด็กท่ีมีความทุพพลภาพถูกถอดออกจากตาํแหน่งปัจจุบนัของเขาหรือเธอเป็นเวลาสิบ (10) วนัเรียนในปีการศึกษาเดียวกนั ในระหว่างวนัต่อๆ 
ไปของการถอด หน่วยงานของรัฐตอ้งใหบ้ริการเพื่อให้เด็กสามารถเขา้ร่วมใน หลกัสูตรการศึกษาทัว่ไปและความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้น IEP 
ของเด็ก นอกจากน้ี เด็กจะไดรั้บบริการและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามความเหมาะสมและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ซ่ึงออกแบบมาเพื่อจดัการกบัการละเมิดพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
 
หากเด็กอยูใ่นตาํแหน่งดงักล่าวเกินสิบ (10) วนั ตอ้งมีการประชุมทีม IEP เพื่อพิจารณาว่าการกระทาํผิดของเด็กนั้นเกิดจากความพิการหรือไม่ 
การประชุมทีม IEP น้ีจะตอ้งเกิดขึ้นทนัที หากเป็นไปได ้หรือภายในสิบ (10) วนันบัจากวนัท่ีเขตการศึกษาตดัสินใจว่าจะดาํเนินการทางวินยัประเภทน้ี  
  
ในฐานะผูป้กครอง คุณจะไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของทีม IEP น้ี เขตการศึกษาอาจตอ้งพฒันาแผนการประเมินเพื่อจดัการกบัการประพฤติมิชอบ 
หรือหากบุตรของท่านมีแผนแทรกแซงพฤติกรรม ให้ทบทวนและแกไ้ขแผนตามความจาํเป็น  
 
 
จะเกิดอะไรขึน้หากทีม IEP ตัดสินว่าการประพฤติมิชอบไม่ได้เกิดจากความทุพพลภาพ 
 
หากทีม IEP สรุปว่าการประพฤติผิดนั้นไม่ใช่การแสดงถึงความพิการของเด็ก เขตการศึกษาอาจดาํเนินการทางวินยั เช่น การขบัไล่ 
ในลกัษณะเดียวกบัท่ีทาํกบัเด็กท่ีไม่ทุพพลภาพ (20 USC 1415[k][1] และ [7]; 34 CFR 300.530) 
  
หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินใจของทีม IEP คุณอาจขอการพิจารณาคดีอยา่งเร่งด่วน ซ่ึงจะตอ้งเกิดขึ้นภายในยี่สิบ (20) 
วนัโรงเรียนนบัจากวนัท่ีคุณร้องขอการพิจารณาคดี (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
เขตการศึกษาจะตอ้งจดัหา FAPE ใหก้บับุตรหลานของคุณต่อไปโดยไม่คาํนึงถึงการตั้งเกณฑ ์
การตั้งเกณฑก์ารศึกษาทางเลือกตอ้งอนุญาตให้เด็กสามารถเขา้ร่วมในหลกัสูตรทัว่ไปไดต้่อไป 
และรับประกนัความต่อเน่ืองของการบริการและการปรับเปล่ียนตามรายละเอียดใน IEP (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

เด็กเรียนในโรงเรียนเอกชน 
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นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการการศึกษาพิเศษที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลได้หรือไม่ 
  
เด็กท่ีผูป้กครองลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเอกชนอาจเขา้ร่วมในโครงการการศึกษาพิเศษท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐ 
เขตการศึกษาตอ้งปรึกษากบัโรงเรียนเอกชนและผูป้กครองเพื่อกาํหนดบริการท่ีจะมอบให้กบันกัเรียนโรงเรียนเอกชน 
แมว้่าเขตการศึกษาจะมีความรับผิดชอบท่ีชดัเจนในการเสนอ FAPE ให้กบันกัเรียนท่ีมีความทุพพลภาพ 
แต่เมื่อผูป้กครองส่งเด็กเหล่านั้นไปเรียนในโรงเรียนเอกชน จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บ  
หรือทั้งหมดของการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจาํเป็นเพื่อให้ FAPE  (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 และ 
300.138; EC 56173)  
 
หากผูป้กครองของบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษซ่ึงก่อนหนา้น้ีไดรั้บการศึกษาพิเศษและบริการท่ีเก่ียวขอ้งภายใตอ้าํนาจของเขตการศึกษาไดล้งทะเบียนเด็กในโรงเรี

ยนประถมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนมธัยมโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากหน่วยงานการศึกษาในทอ้งถ่ินเขตการศึกษา 
ไม่จาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาพิเศษหากเขตไดจ้ดัใหม้ี FAPE แลว้ 
ศาลหรือเจา้หนา้ท่ีพิจารณาคดีตามกระบวนการอาจกาํหนดให้เขตการศึกษาชดใชค้่าเล่าเรียนพิเศษแก่บิดามารดาหรือผูป้กครองสาํหรับค่าเล่าเรียนพิเศษและโรงเรีย

นเอกชนก็ต่อเมื่อศาลหรือเจา้หนา้ท่ีพิจารณาคดีเห็นว่าเขตการศึกษาไม่ไดจ้ดัเตรียม FAPE ไวส้าํหรับ 
เด็กในเวลาท่ีเหมาะสมก่อนการลงทะเบียนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาของเอกชนนั้นและการจดัเฉพาะบุคคลนั้นเหมาะสม (20 USC 
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
การชําระเงินคืนจะลดลงเม่ือใดหรือถูกปฏิเสธ 
  
ศาลหรือเจา้หนา้ท่ีพิจารณาคดีอาจลดหรือปฏิเสธการจ่ายเงินคืนหากคุณไม่ไดใ้ห้บุตรของท่านพร้อมสาํหรับการประเมินเมื่อไดรั้บแจง้จากเขตการศึกษาก่อนท่ีจะนาํ

บุตรของท่านออกจากโรงเรียนของรัฐ 
คุณอาจถูกปฏิเสธการชาํระเงินคืนหากคุณไม่ไดแ้จง้เขตการศึกษาว่าคุณกาํลงัปฏิเสธการจดัการศึกษาพิเศษท่ีเสนอโดยเขตการศึกษา 
รวมถึงการระบุขอ้กงัวลของคุณและความตั้งใจท่ีจะลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในโรงเรียนเอกชนดว้ยค่าใชจ้่ายสาธารณะ 
 
คุณตอ้งแจง้ให้เขตการศึกษาทราบอยา่งใดอยา่งหน่ึง: 
 

• ในการประชุมทีม IEP คร้ังล่าสุดท่ีคุณเขา้ร่วมก่อนท่ีจะยา้ยบุตรหลานออกจากโรงเรียนของรัฐ หรือ  
• เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงเขตการศึกษาอยา่งนอ้ยสิบ (10) วนัทาํการ (รวมวนัหยดุ) ก่อนนาํบุตรหลานออกจากโรงเรียนของรัฐ (20 USC 

1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  
 
 
การชําระเงินคืนจะไม่ลดลงหรือถูกปฏิเสธเม่ือใด 
  
ศาลหรือเจา้หนา้ท่ีพิจารณาคดีตอ้งไม่ลดหรือปฏิเสธการจ่ายเงินคืนให้กบัคุณ หากคณุไม่ส่งหนงัสือแจง้ไปยงัเขตการศึกษาดว้ยเหตุผลใด ๆ ต่อไปน้ี: 
 

• ทางโรงเรียนห้ามไม่ใหแ้จง้ 
• คุณไม่ไดรั้บสาํเนาหนงัสือแจง้การคุม้ครองกระบวนการน้ีหรือไดรั้บแจง้ขอ้กาํหนดในการแจง้ให้เขตทราบ 
• การแจง้อาจส่งผลเสียต่อร่างกายต่อลูกของคุณ 
• การไม่รู้หนงัสือและไม่สามารถเขียนภาษาองักฤษไดท้าํให้คุณไม่สามารถแจง้หรือ   
• การแจง้ล่วงหนา้อาจส่งผลเสียต่ออารมณ์อยา่งร้ายแรงต่อลูกของคุณ 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
ขั้นตอนการร้องเรียนของรัฐ 
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ฉันจะย่ืนเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติตามข้อกําหนดของรัฐได้เม่ือใด 

 
คุณสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของรัฐไดเ้มื่อคุณเช่ือว่าเขตการศึกษาไดล้ะเมิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาพิเศษของรัฐบาล

กลางหรือของรัฐ การร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของคณุตอ้งระบุอยา่งนอ้ยหน่ึงขอ้กล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐ 
การละเมิดจะตอ้งเกิดขึ้นไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัท่ีกระทรวงศึกษาธิการแคลิฟอร์เนีย (CDE) ไดรั้บคาํร้องเรียน เมื่อยื่นคาํร้อง 
คุณตอ้งส่งสาํเนาการร้องเรียนไปยงัเขตการศึกษาพร้อมกบัยื่นเร่ืองร้องเรียนการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของรัฐกบั CDE (34 CFR 300.151–153; 
5 CCR 4600) 
 
การร้องเรียนท่ีกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐสามารถส่งทางไปรษณียไ์ปท่ี: 
 

กรมสามญัศึกษาแคลิฟอร์เนีย 
กองการศึกษาพิเศษ 

หน่วยบริการความคุม้ครองตามกระบวนการ 
1430 N Street, ห้อง 2401 
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95814 

 
สาํหรับการร้องเรียนเก่ียวกบัปัญหาท่ีไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ 
ให้ศึกษาขั้นตอนการร้องเรียนท่ีเป็นรูปแบบของเขตของคุณ 
 
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาท รวมถึงการยื่นเร่ืองร้องเรียน โปรดติดต่อ CDE แผนกการศึกษาพิเศษ 
หน่วยบริการการคุม้ครองตามกระบวนการ โทรศพัท(์800) 926-0648 โทรสาร 916-327-3704; หรือโดยการเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์CDE 
ท่ีhttp://www.cde.ca.gov/sp/se .  
  

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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อภิธานศัพท์ของตัวย่อท่ีใช้ในประกาศนี้ 
 
ADR  ทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาท  
 
CFR:  ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 
EC  แคลิฟอร์เนีย รหสัการศึกษา 
 
FAPE  การศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสมฟรี 
 
ความคิด  พระราชบญัญตัิการศึกษาสาํหรับบุคคลทุพพลภาพ 
 
IEP  หลกัสูตรการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
OAH :  สาํนกังานพิจารณาคดีปกครอง 
 
SELPA: พื้นท่ีแผนทอ้งถ่ินการศึกษาพิเศษ 
 
USC:  รหสัประเทศสหรัฐอเมริกา 


	หน้า 1 จาก 14
	สิทธิการศึกษาพิเศษของผู้ปกครองและเด็ก
	ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ ภาค B และ
	แคลิฟอร์เนีย รหัสการศึกษา
	(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321 และ 56341.1[g] [1])
	คำยินยอมจากผู้ปกครอง
	การประเมินโดยไม่เลือกปฏิบัติ
	การเข้าถึงบันทึกการศึกษา
	การพิจารณาคดีตามกระบวนการ
	สิทธิ์ในการดำเนินการ
	ระเบียบวินัยของโรงเรียนและการตั้งค่าการศึกษาทางเลือกระหว่างกาล



