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TThhôônngg  bábáoo  vvề ề QQuuyyềềnn  củcủaa  Phụ Phụ hhuuyynnhh  tthheeoo  LLuuậậtt  
GiáGiáoo  dụdụcc  Cá Cá nnhhâânn  KKhhuuyyếếtt  ttậậtt  ((IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  

DDiissaabbiilliittiieess  EEdduuccaattiioonn  AAcctt  ((IIDDEEAA))))  
 
Những thông tin sau đây tóm tắt các quyền dành cho phụ huynh 
của một học sinh được thụ hưởng giáo dục đặc biệt hoặc của 
một học sinh bị nghi ngờ khuyết tật đồng thời hội đủ điều kiện để 
thụ hưởng giáo dục đặc biệt.  
 
Quý vị sẽ được thông báo đầy đủ bằng ngôn ngữ chính của quý 
vị hoặc phương thức truyền đạt thông tin khác (chẳng hạn như 
ngôn ngữ ký hiệu, chữ nổi, các dịch vụ phiên dịch, đọc và giải 
thích hoặc các hình thức truyền đạt thông tin khác) về tất cả 
thông tin đề cập đến các quyền của phụ huynh. 
 
Nếu quý vị cần tìm hiểu những quyền này, xin vui lòng liên hệ 
giám đốc giáo dục đặc biệt trong hệ thống trường học của quý vị, 
văn phòng Liên lạc với Phụ huynh Georgia (Parent to Parent of 
Georgia) (770 451-5484 hoặc 1-800-229-2038) hoặc Sở Giáo dục 
Georgia, Bộ phận Giáo dục Đặc biệt (Georgia Department of 
Education, Division for Special Education) (404 656-3963 hoặc  
1-800-311-3267). 
 
 
Chấp thuận 
 

• Nhà trường không thể kiểm tra/thẩm định hoặc tái thẩm định 
con của quý vị nếu không có văn bản cho phép/chấp thuận 
của quý vị. 
 

• Sự chấp thuận cho phép thẩm định sơ khởi của quý vị 
không có nghĩa là con quý vị sẽ nhận được các dịch vụ giáo 
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dục đặc biệt. Việc cho phép thụ hưởng giáo dục đặc biệt cần 
sự chấp thuận bằng văn bản riêng. 

 
• Nếu quý vị, phụ huynh, không hồi đáp về yêu cầu tái kiểm 

tra của trường, nhà trường có thể kiểm tra/thẩm định mà 
không có sự đồng ý bằng văn bản của quý vị. 

 
• Nhà trường không thể sắp xếp cho con quý vị vào các lớp 

thụ hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt nếu không có sự 
cho phép/chấp thuận bằng văn bản của quý vị. 

 
• Quý vị có quyền từ chối việc sắp xếp sơ khởi hoặc thẩm 
định trong giáo dục đặc biệt.  

 
• Quý vị có quyền rút lại chấp thuận đối với giáo dục đặc biệt 

và các dịch vụ liên quan sau khi quý vị đã cho phép. Quý vị 
phải rút lại chấp thuận bằng văn bản. Việc rút lại chấp thuận 
có nghĩa là con của quý vị sẽ không còn nhận các dịch vụ 
giáo dục đặc biệt nào. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp các 
dịch vụ khi quý vị nhận được thông báo bằng văn bản từ 
nhà trường. Thông báo bằng văn bản (prior written notice 
(PWN)) là văn bản giải thích mọi thay đổi về thẩm định, nhận 
dạng, sắp xếp chỗ học hoặc dịch vụ mà con của quý vị nhận 
được trong giáo dục đặc biệt. PWN sẽ cho quý vị biết về 
những thay đổi, khi nào sẽ thay đổi và tại sao lại có đề  
xuất đó. 

 
• Hệ thống trường học không thể tiết lộ hồ sơ của con quý vị 

nếu không có sự cho phép/chấp thuận bằng văn bản của 
quý vị ngoại trừ một số cá nhân được pháp luật xác định 
như các trường công lập khác, cơ quan thực thi pháp luật 
hoặc bảo vệ trẻ em. 
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Sắp xếp vào trường tư 
 

• Việc sắp xếp vào trường tư có thể xảy ra trong ba trường 
hợp sau: 

 Trước tiên, khi các trường công lập xác định rằng họ 
không thể cung cấp Giáo dục Công lập Thích hợp và 
Miễn phí (Free and Appropriate Public Education 
(FAPE)), thì trường công đó phải xác định và trả tiền 
cho một trường tư để cung cấp dịch vụ. Phụ huynh 
không phải thanh toán chi phí này. 

 
 Thứ hai, phụ huynh có thể rút tên con khỏi trường công 
bất cứ lúc nào và ghi danh cho con em vào trường tư. 
Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể yêu cầu hệ 
thống trường học bồi hoàn chi phí để trả cho việc sắp 
xếp chỗ học vào trường tư.  

 Phụ huynh phải báo cho nhóm (Individualized 
Education Program (IEP)) rằng họ không đồng ý 
với việc sắp xếp chỗ học và IEP đề xuất đồng thời 
yêu cầu hệ thống trường học bồi hoàn cho họ.  

 Phụ huynh cũng có thể thông báo cho hệ thống 
trường học bằng văn bản, ít nhất là mười ngày 
trước khi rút tên con khỏi trường công, rằng họ 
không đồng ý với IEP và việc sắp xếp chỗ học 
đồng thời yêu cầu hệ thống trường học bồi hoàn 
cho họ để đóng học phí ở trường tư.  

 Nếu trường công yêu cầu thẩm định trẻ trong thời 
gian mười ngày nhưng phụ huynh từ chối, khi đó 
việc bồi hoàn có thể bị từ chối.  

 Nếu phụ huynh muốn được bồi hoàn để đóng tất 
cả chi phí ở trường tư nhưng hệ thống không 
đồng ý, các bên phải gặp một viên chức điều trần 
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theo đúng thủ tục để xác định xem trường công 
lập có cung cấp FAPE hay không.  

 
 Thứ ba, phụ huynh có thể chọn một trường tư thay  
vì các trường công với chi phí của phụ huynh, trong 
trường hợp FAPE không phải là một vấn đề đang  
tranh cãi.  

 Khi học sinh học ở trường tư theo lựa chọn của 
phụ huynh, thì học sinh và phụ huynh bị mất 
quyền cá nhân của họ đối với các dịch vụ giáo dục 
đặc biệt. 

 Hệ thống trường học có thể xem xét một số dịch 
vụ khi học sinh được đưa vào trường tư hoặc học 
tại nhà. Giám đốc giáo dục đặc biệt của hệ thống 
địa phương có thêm thông tin. 

 
• IDEA không đòi hỏi một hệ thống trường học phải trả chi phí 

cho trường tư nếu FAPE đã hoặc có thể được trường công 
cung cấp. 

 
 
Quy trình Kỷ luật và Quyền hạn 
 

• Học sinh khuyết tật có thể bị đình chỉ việc học ít hơn 10 
ngày trong bất kỳ năm học nào, và không có yêu cầu cung 
cấp dịch vụ. 
 

• Nếu con của quý vị bị đình chỉ hoặc bị trục xuất ra khỏi 
trường học trong hơn mười ngày, khu học chánh phải tiếp 
tục cung cấp giáo dục công lập thích hợp và miễn phí 
(FAPE) cho con quý vị ngay cả khi con quý vị không đi học. 
Địa điểm hoặc nơi cung cấp dịch vụ sẽ thay đổi. 
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• Nếu học sinh sở hữu hoặc bán ma túy hoặc vũ khí bất  
hợp pháp hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người 
khác, nhà trường có thể thay đổi việc sắp xếp chỗ học  
đến 45 ngày mà không có sự đồng ý của phụ huynh. 

 
• Sau khi một học sinh đã bị đình chỉ từ 10 ngày trở lên trong 

một năm học, cần phải thực hiện những việc sau: 
 Kiểm tra biểu lộ hành vi. Việc kiểm tra biểu lộ để quyết 
định xem hành vi này là do khuyết tật và/hoặc có tuân 
thủ IEP hay không. 

 Nếu nhóm nghiên cứu xác định hành vi là do khuyết tật 
và/hoặc IEP đã không được tuân thủ, thì học sinh phải 
được trả về môi trường học tập ban đầu trừ khi đó là 
một vụ án ma túy, vũ khí hoặc gây thương tích nghiêm 
trọng cho người khác.  

 Một Bản Đánh giá Hành vi Chức năng (Functional 
Behavior Assessment (FBA)) và một Kế hoạch 
Can thiệp Hành vi (Behavior Intervention Plan 
(BIP)) cũng phải được thực hiện hoặc xem xét và 
sửa đổi lại khi hành vi này là một biểu lộ cụ thể.  

 Nếu nhóm nghiên cứu xác định rằng các hành vi không 
được thực hiện bởi tình trạng tàn tật và rằng IEP được 
tuân thủ, thì học sinh có thể bị xử lý kỷ luật theo nội quy 
nhà trường.  

 Học sinh phải tiếp tục nhận được FAPE. Nhóm 
IEP sẽ xác định cách cung cấp các dịch vụ. Một 
kế hoạch FBA/BIP có thể được phát triển hoặc 
xem xét và sửa đổi lại để ngăn ngừa các vấn đề 
hành vi sau này. 

 Nếu quý vị không đồng ý với quyết định xác định sự 
biểu lộ, quý vị có thể khởi kiện bằng cách yêu cầu một 
buổi điều trần theo thủ tục. Một buổi điều trần giải quyết 
nhanh phải được tiến hành trong vòng 20 ngày học. 
Con của quý vị sẽ vẫn tiếp tục ở lại trong môi trường 
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học tập, được quyết định bởi quy trình kỷ luật, cho đến 
khi buổi điều trần diễn ra. 
 

• Trong các tình huống đặc biệt, nếu hành vi khiến con quý vị 
gặp rắc rối và bị đình chỉ không liên quan đến hành vi trước 
đây của trẻ dẫn đến hình thức kỷ luật hoặc không có liên 
quan đến sự khuyết tật của con quý vị, thì hệ thống trường 
học có thể xem lại các sự cố và xác định một lần đình chỉ 
mới với hơn mười ngày bị đình chỉ tích lũy cho năm học này 
không phải là một sự thay đổi về sắp xếp chỗ học và do đó, 
không yêu cầu tiếp tục dịch vụ. 
 

• Nếu con của quý vị được chuyển sang một môi trường học 
tập khác do bị kỷ luật, con của quý vị phải tiếp tục tham gia 
chương trình giảng dạy tổng quát và đáp ứng các mục đích 
và mục tiêu trong IEP.  
 

• Khi hệ thống trường học chấp nhận rằng đứa trẻ có thể bị 
khuyết tật trước khi hành vi xảy ra, đứa trẻ đó sẽ được miễn 
trừ hình thức kỷ luật như một đứa trẻ trong IEP. Hệ thống 
trường học chấp nhận khi:  

 phụ huynh gửi văn bản bày tỏ sự lo ngại cho trường, 
hoặc  

 phụ huynh yêu cầu một cuộc thẩm định để nhận sự 
giáo dục đặc biệt; hoặc  

 giáo viên hoặc nhân viên hệ thống trường học khác 
của đứa trẻ bày tỏ lo ngại về tính chất của hành vi.  

 
• Mọi cuộc thẩm định được yêu cầu đối với một học sinh đang 

bị xử lý kỷ luật phải được hoàn thành nhanh chóng. 
 

• Giáo dục công lập thích hợp và miễn phí, dù là ở một địa 
điểm khác, phải được cung cấp cho tất cả các trẻ em khuyết 
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tật đã bị đình chỉ học tập hoặc bị trục xuất để cho trẻ có  
thể tiếp tục đạt tiến bộ hướng tới việc đáp ứng các mục  
đích và mục tiêu IEP của mình và đạt tiến bộ trong chương 
trình học tập.  

 
 
Bảo mật Thông tin 
 

• Quý vị có quyền bảo mật hồ sơ của con quý vị. 
 

• Nhân viên nhà trường hoặc nhà thầu các dịch vụ liên quan 
đến trường học dành cho con của quý vị có thể xem hồ sơ 
của con quý vị. Nhân viên nhà trường không cần sự cho 
phép của quý vị. Không ai khác có thể xem hồ sơ của con 
quý vị mà không được phép của quý vị trừ khi có quy định 
trong luật giáo dục.  
 

• Quý vị có quyền được nghe đọc và/hoặc được giải thích về 
hồ sơ của con quý vị bằng ngôn ngữ chính của quý vị. 
 

• Hồ sơ của con quý vị phải có sẵn để được xem lại trong 
vòng 45 ngày kể từ ngày quý vị yêu cầu. 

 
• Nhà trường phải ghi lại những người đã truy cập hồ sơ  

của trẻ. 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu thay đổi hoặc xóa bỏ một chi tiết 
trong hồ sơ. Hệ thống trường học có quyền từ chối thay đổi 
hồ sơ. Nếu hệ thống trường học không đồng ý thay đổi hồ 
sơ, họ phải thực hiện một cuộc điều trần để quyết định có 
nên thay đổi hay không.  
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• Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao học bạ hoàn chỉnh 
của con quý vị. Hệ thống trường học có thể thu phí đối với 
các bản sao. Hệ thống trường học có thể không tính lệ phí 
tìm kiếm và cung cấp hồ sơ. Hệ thống trường học phải cung 
cấp hồ sơ miễn phí nếu quý vị không thể nộp lệ phí. 
 

• Quý vị có quyền nhờ người thay mặt cho quý vị kiểm tra và 
xem xét hồ sơ với sự cho phép của quý vị.  

 
 
Thẩm định 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu con quý vị được đánh giá đầy  
đủ và hoàn chỉnh để xác định xem đứa trẻ có bị khuyết  
tật và cần sự giáo dục đặc biệt và/hoặc dịch vụ liên quan 
hay không. 

 
• Quý vị có quyền, khi một thẩm định sơ khởi đang được tiến 

hành, yêu cầu cho con của quý vị được thẩm định đầy đủ và 
hoàn chỉnh. Điều này sẽ bao gồm việc con của quý vị được 
đánh giá về tất cả các lãnh vực khuyết tật bị nghi ngờ (bao 
gồm nhưng không giới hạn về hành vi, việc học tập, giao 
tiếp, kỹ năng xã hội và kỹ năng sống hàng ngày). 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu thẩm định bao gồm nhiều nguồn 
thông tin, kể cả nhiều hơn một bài kiểm tra. Các bài kiểm tra 
này phải được đưa ra bằng ngôn ngữ mà trẻ thường sử 
dụng (ngôn ngữ bản địa), trừ khi không thể làm như vậy. 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu nhà trường cho con quý vị làm bài 
kiểm tra thích hợp, bài kiểm tra phải do một giáo viên có 
năng lực soạn ra. 
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• Việc thẩm định sơ khởi phải hoàn thành trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày quý vị ký cho phép thẩm định.  
 

• Khi quý vị cho phép thẩm định sơ khởi và năm học chỉ còn ít 
hơn 30 ngày học, trường học vẫn có 60 ngày để hoàn thành 
việc thẩm định.  

 việc đếm 60 ngày dừng lại khi các giáo viên kết thúc 
năm học và bắt đầu lại khi họ trở lại vào năm học mới;  

 hoặc, nói cách khác, 60 ngày là tổng cộng bằng cách 
đếm ngày cho đến khi giáo viên không còn làm việc  
và tiếp tục đếm đến 60 ngày khi các giáo viên trở lại 
làm việc.  

 
• Khi trường học đóng cửa hơn 5 ngày để nghỉ lễ hoặc nghỉ 

khác, những ngày đó và những ngày cuối tuần trước và  
sau đó không được tính vào 60 ngày được phép thẩm  
định sơ khởi.  
 

• Quý vị có quyền yêu cầu cho con của quý vị được tái thẩm 
định ít nhất sau mỗi ba năm. Phụ huynh hoặc giáo viên có 
thể yêu cầu tái thẩm định trong vòng chưa đến ba năm nếu 
thấy cần thiết. Thông thường, tái thẩm định sẽ không diễn ra 
nhiều lần trong một năm trừ khi khu học chánh và phụ huynh 
đồng ý.  
 

• Quý vị có quyền được tham gia vào các quyết định về việc 
hội đủ điều kiện của con quý vị và những chương trình và 
dịch vụ mà con của quý vị cần như một phần của việc thẩm 
định sơ khởi và tái thẩm định này. 
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Môi trường Hạn chế Tối thiểu (Least Restrictive 
Environment (LRE)) 
 

• Trong phạm vi thích hợp cao nhất, quý vị có quyền yêu cầu 
cho con của quý vị được xếp vào các lớp học và cho con 
quý vị tham gia vào tất cả các chương trình học và các hoạt 
động với các trẻ khác không có khuyết tật. 
 

• Trong phạm vi thích hợp cao nhất, nhân viên của hệ thống 
trường học phải tạo tiện nghi (hỗ trợ) và sửa đổi (thay đổi) 
để con quý vị có thể tham gia tất cả các chương trình học và 
các hoạt động. 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu cho con quý vị tham gia các hoạt 
động ngoài lớp học và hoạt động ngoại khóa (như ăn trưa, 
giờ nghỉ, tư vấn, thể thao và các câu lạc bộ) cùng mức độ 
như một đứa trẻ không khuyết tật.  
 

• Quý vị có quyền yêu cầu nhóm IEP xem xét các dịch vụ giáo 
dục đặc biệt khác nhau để đáp ứng nhu cầu của con quý vị 
trong môi trường hạn chế tối thiểu. 
 

• Trong phạm vi thích hợp cao nhất, quý vị có quyền yêu cầu 
các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung (hỗ trợ thêm) được cung cấp 
để giúp con của quý vị ở lại lớp học thường xuyên càng 
nhiều càng tốt trước khi xem xét việc rút tên con của quý vị 
khỏi lớp giáo dục tổng quát. 

 
• Quý vị có quyền yêu cầu cho con của quý vị được sắp  

xếp vào trường gần nhà trừ khi Nhóm IEP xác định theo 
cách khác.  
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Thẩm định Giáo dục Độc lập 
 

• Quý vị luôn luôn có thể trả tiền cho và cung cấp một bản 
đánh giá độc lập cho nhóm IEP xem xét. 

 
• Quý vị có thể yêu cầu hệ thống trường học lập một danh 

sách các nhà thẩm định giáo dục trường tư miễn phí hoặc 
với chi phí thấp, các nhà thẩm định này phải đạt chuẩn cấp 
tiểu bang, để cung cấp một bản thẩm định cho con quý vị. 
 

• Nếu quý vị không đồng ý với thẩm định của một hệ thống 
trường học, hệ thống trường học phải giúp quý vị có được 
chọn lựa thứ hai nếu quý vị yêu cầu một thẩm định độc lập. 
Khi quý vị yêu cầu một thẩm định độc lập, hệ thống trường 
học phải trả tiền thẩm định hoặc phải yêu cầu một buổi điều 
trần theo thủ tục để chứng minh rằng việc thẩm định được 
thực hiện bởi hệ thống trường học là thích hợp. Phiên điều 
trần này sẽ quyết định bản thẩm định của hệ thống có đúng 
hay không. Nếu hệ thống trường học trả tiền cho việc kiểm 
tra ở trường tư, việc kiểm tra phải đáp ứng các quy tắc 
tương tự như của hệ thống trường học sử dụng để kiểm tra. 

 
• Hệ thống trường học không thể yêu cầu quý vị giải thích tại 

sao quý vị không đồng ý với bản thẩm định. 
 
 
Đại diện phụ huynh 
 

• Hệ thống trường học sẽ cử người đại diện cho đứa trẻ 
(người thay thế) nếu trẻ không thể liên lạc được với phụ 
huynh. Hệ thống trường học sẽ cử đại diện (người thay thế) 
cho đứa trẻ nếu tiểu bang giữ quyền nuôi đứa trẻ.  
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• Đại diện phụ huynh (người thay thế) sẽ được đào tạo 

chuyên biệt để họ hiểu các quyền của trẻ em  
 

• Đại diện phụ huynh (người thay thế) sẽ nói thay cho đứa trẻ 
về quyền và lợi ích của trẻ em trong mọi cuộc thẩm định, 
cuộc họp, quyết định giáo dục đối với giáo dục đặc biệt.  
 

• Đại diện phụ huynh (người thay thế) sẽ hành động như phụ 
huynh bằng cách đưa ra sự chấp thuận. Đại diện phụ huynh 
(người thay thế) sẽ hành động như phụ huynh trong các 
cuộc họp IEP và các cuộc họp khác.  
 

• Đại diện phụ huynh (người thay thế) có quyền và trách 
nhiệm như phụ huynh trong việc đưa ra quyết định về việc 
giáo dục cho trẻ. 

 
 
Thông báo/Tham gia của Phụ huynh 
 

• Hệ thống trường học phải cho quý vị biết các quyền của phụ 
huynh. Họ phải cung cấp những quyền này ít nhất một lần 
mỗi năm học. Họ cũng phải cấp quyền cho quý vị bất kỳ khi 
nào quý vị yêu cầu một cuộc thẩm định, lần đầu tiên trong 
mỗi năm học mà quý vị nộp đơn khiếu nại, lần đầu tiên mỗi 
năm học quý vị yêu cầu một buổi điều trần theo thủ tục hoặc 
khi một hình thức kỷ luật dẫn đến sự thay đổi về sắp xếp 
chỗ học. 

 
• Quý vị có quyền được nhận thông báo bằng văn bản mô tả 

hành động mà hệ thống trường học đã lập kế hoạch trước 
khi hành động đó xảy ra. Quý vị có quyền yêu cầu hệ thống 
trường học giải thích tại sao lại có đề nghị hành động đó.  
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• Quý vị có quyền yêu cầu hệ thống trường học mô tả các lựa 

chọn và kiểm tra mà trường đã xem xét và lý do tại sao 
trường lại từ chối những sự lựa chọn khác. 

 
• Quý vị có quyền sao chép tất cả các tài liệu về việc giáo dục 

con của quý vị và yêu cầu họ giải thích cho quý vị. Bản sao 
có thể bằng ngôn ngữ của quý vị, chữ nổi hoặc giải thích 
bằng ngôn ngữ ký hiệu. Hệ thống trường học sẽ cung cấp 
một người phiên dịch hoặc thông dịch viên nếu cần thiết.  

 
• Quý vị cũng có thể chọn nhận tất cả thông báo và tài liệu 

bằng email. 
 

• Quý vị được tạo cơ hội tham gia vào mọi buổi họp đưa quyết 
định về chương trình giáo dục đặc biệt của con quý vị. 

 
• Quý vị phải được mời tham gia mọi cuộc họp được tổ chức 
để thảo luận về tình trạng khuyết tật, thẩm định, tái thẩm 
định, sắp xếp chỗ học và IEP của trẻ cũng như nội dung của 
cuộc họp. 

 
• Quý vị có quyền yêu cầu tổ chức các cuộc họp IEP vào một 

thời gian và địa điểm thuận tiện cho quý vị và các thành viên 
khác của Nhóm IEP. 

 
• Quý vị có quyền miễn trừ hoặc không miễn trừ một thành 

viên trong Nhóm IEP của con quý vị khỏi một cuộc họp IEP. 
Khu học chánh không thể miễn trừ thành viên được yêu cầu 
nếu không được sự đồng ý của quý vị. 

 
 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 14 of 30 
 

 

Chuyển quyền 
 

• Khi con quý vị đến tuổi 18, tất cả các quyền giáo dục theo 
IDEA sẽ được chuyển sang cho học sinh, trừ khi học sinh đó 
đã được tòa án xác định là không đủ năng lực hoặc không 
thể đưa ra quyết định. 
 

• Mặc dù các quyền hoặc quyết định IEP đã được chuyển cho 
học sinh, quý vị, là phụ huynh, vẫn sẽ nhận được tất cả các 
thông báo theo yêu cầu của pháp luật. 
 

• Quý vị và con quý vị phải nhận được thông báo về việc 
chuyển quyền. 
 

• Quý vị có thể tiếp tục tham gia mọi cuộc họp về việc giáo 
dục của con quý vị. 

 
 
Giải quyết Tranh chấp 
 
IDEA cung cấp ba cách khác nhau để giúp phụ huynh và các hệ 
thống trường học giải quyết bất đồng. Đó là việc hòa giải, khiếu 
nại chính thức, và điều trần theo đúng thủ tục. Những điều này 
được thảo luận chi tiết hơn dưới đây. 
 
Hòa giải 
 

• Quý vị có quyền yêu cầu hòa giải nếu quý vị không đồng ý 
với việc giáo dục đặc biệt cho con mình. Sở Giáo dục 
Georgia (Georgia Department of Education (GaDOE)) sẽ 
chọn ngẫu nhiên một trong những trung gian hòa giải của 
mình để hướng dẫn việc hòa giải. Trung gian hòa giải sẽ 
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đứng trung lập. Trung gian hòa giải phải đủ trình độ và được 
đào tạo về việc hòa giải.  

 
• Phụ huynh và hệ thống trường học phải cùng đồng ý hòa 

giải trước khi việc hòa giải được sắp xếp.  
 

• Phụ huynh và cả hệ thống trường học được hòa giải miễn 
phí. Nếu một bên muốn đưa một luật sư hoặc cố vấn đến 
buổi hòa giải, bên đó phải trả chi phí tư vấn này.  

 
• Tất cả các cuộc thảo luận trong buổi hòa giải đều được bảo 

mật. Không thể sử dụng các thảo luận trong buổi hòa giải để 
làm bằng chứng trong buổi điều trần sau này. 

 
• Không thể sử dụng sự hòa giải để từ chối hoặc trì hoãn 

quyền yêu cầu một buổi điều trần của quý vị. 
 

• Nếu các bên đạt được thỏa thuận trong buổi hòa giải, các 
bên phải ký một thỏa thuận ràng buộc bằng văn bản. Thỏa 
thuận này có thể được thực thi tại tòa án. Thỏa thuận này có 
thể được thực thi bởi GaDOE nếu quý vị nộp đơn khiếu nại 
chính thức. 

 
Khiếu nại 
 

• Một phụ huynh hoặc công dân có thể nộp đơn khiếu nại 
chính thức cho GaDOE nếu người đó tin rằng hệ thống 
trường học đã vi phạm quy định của IDEA.  

 
• Hệ thống trường học và GaDOE cung cấp các mẫu đơn để 

giúp phụ huynh nộp đơn khiếu nại chính thức.  
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• Một đơn khiếu nại chính thức phải được ký tên và phải trình 
bày hệ thống trường học đã vi phạm các yêu cầu của IDEA 
như thế nào và các thông tin dữ kiện chứng minh cáo buộc 
đó. Đơn khiếu nại phải căn cứ vào một vi phạm đã xảy ra ít 
hơn một năm trước ngày nộp đơn khiếu nại. Phụ huynh và 
hệ thống trường học có thể đồng ý giải quyết khiếu nại chính 
thức thông qua trung gian hòa giải.  

 
• GaDOE sẽ bắt đầu một cuộc điều tra khi quý vị nộp đơn 

khiếu nại.  
 Hệ thống trường học phải cung cấp một văn bản hồi 
đáp về khiếu nại cho GaDOE và người nộp đơn  
khiếu nại. 

 GaDOE sẽ đưa ra một quyết định trong 60 ngày trừ khi 
người nộp đơn khiếu nại đồng ý gia hạn thêm thời gian 
để giải quyết vấn đề.  

 Quyết định của GaDOE là quyết định cuối cùng và 
không thể kháng cáo. 

 
Buổi Điều trần theo Thủ tục 
 

• Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại yêu cầu một phiên điều trần 
để có được một phán quyết giải quyết bất đồng giữa phụ 
huynh và hệ thống trường học. Cả phụ huynh lẫn hệ thống 
trường học đều có thể yêu cầu một buổi điều trần theo thủ 
tục. Buổi điều trần có thể liên quan đến mọi vấn đề, từ nhận 
dạng một học sinh, thẩm định, sắp xếp chỗ học hoặc thụ 
hưởng giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE). Quý 
vị cũng có thể yêu cầu tổ chức một buổi hòa giải trước khi 
yêu cầu một phiên điều trần. 
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• Hệ thống trường học phải cung cấp cho phụ huynh một 
danh sách dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp khi 
phụ huynh yêu cầu hoặc khi phụ huynh hoặc cơ quan tiến 
hành khiếu nại theo đúng thủ tục. 

 
• Yêu cầu để có phiên điều trần theo đúng thủ tục phải nêu ra 

việc vi phạm IDEA hay một vấn đề về giáo dục đặc biệt 
trong quá trình điều trần. Những vấn đề này phải xảy ra 
dưới hai (2) năm trước ngày phụ huynh biết (hoặc đã biết) 
về vấn đề trong đơn khiếu nại. Giới hạn thời gian hai năm 
không được áp dụng nếu:  

 Hệ thống trường học cho rằng họ đã giải quyết vấn đề 
trong đơn khiếu nại nhưng hệ thống trường học đã 
không thực hiện. 

 Hệ thống trường học đã không cung cấp thông tin về 
vấn đề mà phụ huynh có quyền có. 

 
Quy trình 

• Hệ thống trường học và GaDOE có các mẫu để giúp phụ 
huynh làm đơn yêu cầu điều trần. Để nộp đơn yêu cầu điều 
trần, phụ huynh hoặc nhà trường phải cung cấp thông báo 
yêu cầu cho hệ thống trường học và GaDOE. Để yêu cầu 
điều trần theo đúng thủ tục, cần có các thông tin sau: 

 Tên và địa chỉ của trẻ; 
 Tên trường mà trẻ đang theo học; 
 Trong trường hợp trẻ vô gia cư, cần thông tin liên lạc 
của trẻ và tên trường học của trẻ;  

 Bảng mô tả vấn đề hoặc vi phạm, và 
 Một giải pháp khả thi cho vấn đề hoặc vi phạm. 

 
• Sau khi quý vị gửi yêu cầu điều trần đến hệ thống trường 

học và GaDOE, quý vị sẽ được liên lạc để hướng dẫn thêm. 
 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 18 of 30 
 

 

• Nếu hệ thống trường học cho rằng yêu cầu điều trần của 
phụ huynh không đáp ứng các yêu cầu của IDEA, hệ thống 
phải thông báo cho viên chức điều trần.  

 Điều này phải được thực hiện bằng văn bản trong 
thời hạn 15 ngày.  

 Viên chức điều trần sau đó có năm (5) ngày để quyết 
định xem yêu cầu điều trần có đáp ứng các nội dung 
theo yêu cầu của IDEA hay không. Viên chức điều 
trần sẽ thông báo ngay cho tất cả các bên bằng văn 
bản về quyết định đó.  
 Nếu viên chức điều trần quyết định rằng yêu cầu 
điều trần đáp ứng các yêu cầu của IDEA, hệ  
thống trường học phải đáp ứng yêu cầu theo  
đúng thủ tục.  

 Nếu viên chức điều trần quyết định rằng đơn khiếu 
nại không hợp lệ, phụ huynh có thể sửa đổi yêu 
cầu hoặc có thể nộp một đơn yêu cầu điều trần 
mới. 

 
• Khi hệ thống trường học nhận được yêu cầu điều trần, đầu 

tiên họ phải quyết định liệu đơn có được cung cấp trước 
thông báo bằng văn bản về vấn đề trong đơn khiếu nại hay 
không. Bản thông báo trước bằ̀ng văn bản phải bao gồm 
các điều sau đây:  

 Giải thích lý do tại sao cơ quan đã đề nghị hoặc 
khước từ hành động được nêu trong đơn khiếu nại 
theo thủ tục;  

 Giải thích các lựa chọn khác mà nhóm IEP đã xem 
xét và lý do mà các lựa chọn này bị khước từ;  

 Một giải thích về từng quy trình thẩm định, đánh giá, 
ghi vào hồ sơ hoặc báo cáo mà hệ thống trường học 
đã sử dụng để đưa ra quyết định; và  

 Một giải thích về các yếu tố liên quan đến quyết định 
của nhà trường. 
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• Nếu hệ thống trường học không được thông báo trước như 
đã nêu ở trên, hệ thống trường học phải cung cấp một thư 
hồi đáp cho phụ huynh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được yêu cầu điều trần.  

 
Họp giải quyết 

• Khi quý vị yêu cầu một buổi điều trần, quý vị sẽ có cơ hội 
tham gia một cuộc họp giải quyết với các đại diện của hệ 
thống trường học để cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong 
đơn khiếu nại. Cuộc họp này sẽ giúp phụ huynh và hệ  
thống tránh một buổi điều trần, đem lại lợi ích trước mắt  
cho trẻ.  
 

• Quý vị phải tham gia cuộc họp giải quyết trừ khi cả phụ 
huynh lẫn hệ thống trường học đồng ý bằng văn bản sẽ 
không có cuộc họp.  
 

• Cuộc họp giải quyết phải diễn ra trong vòng 15 ngày kể từ 
khi quý vị yêu cầu một cuộc họp thích hợp.  
 

• Các thành viên có liên quan của nhóm IEP phải tham gia 
cuộc họp giải quyết. Các thành viên có liên quan là những 
người biết về tình hình hoặc vấn đề mà cuộc họp giải quyết 
đang cố gắng cải thiện. 
 

• Hệ thống trường học phải có người tại cuộc họp, có thẩm 
quyền đưa ra quyết định.  
 

• Hệ thống trường học không thể đưa một luật sư đến cuộc 
họp trừ khi phụ huynh cũng có một luật sư tại cuộc họp.  
 

• Nếu phụ huynh và hệ thống nhà trường đạt được thỏa thuận 
tại cuộc họp giải quyết, họ phải ký một thỏa thuận ràng 
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buộc. Thỏa thuận đó được thi hành tại tòa án. Cho đến ba 
ngày sau khi ký thỏa thuận, cả phụ huynh lẫn hệ thống 
trường học có thể hủy bỏ thỏa thuận.  
 

• Nếu phụ huynh và hệ thống trường học không đạt được 
thỏa thuận tại cuộc họp giải quyết, thì các bên có thể tiến 
hành một buổi điều trần.  

 
Giữ nguyên hiện trạng (“Stay-Put”) 

• Sau khi nộp đơn yêu cầu điều trần, quý vị có quyền cho con 
của quý vị tiếp tục nhận sắp xếp giáo dục hiện tại. Con quý 
vị có thể tiếp tục nhận sắp xếp giáo dục đó cho đến khi kết 
thúc tất cả các phiên điều trần và kháng cáo. Điều này 
thường được gọi là “giữ nguyên hiện trạng.”  

 Nếu quý vị và hệ thống trường học đồng ý chuyển con 
quý vị sang một sắp xếp khác, quý vị có thể thực hiện 
điều này trong khi buổi điều trần vẫn tiếp tục.  

 
• “Giữ nguyên hiện trạng” không được áp dụng khi phụ huynh 
đang yêu cầu một quyết định chuyển con quý vị sang một 
môi trường học tập thay thế tạm thời do bị kỷ luật.  

 
• Nếu yêu cầu điều trần của quý vị là về việc cho con quý vị 

vào học trường công, quý vị có quyền yêu cầu sắp xếp con 
của quý vị vào một chương trình trường công cho đến khi 
kết thúc buổi điều trần. 

 
Quyền Điều trần 

• Trong buổi điều trần, quý vị có quyền: 
 Có một buổi điều trần miễn phí, trừ khi quý vị muốn 
mang theo luật sư, cố vấn hoặc nhân chứng chuyên 
môn đến buổi điều trần, quý vị phải trả mọi chi phí liên 
quan đến những người này; 
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 Yêu cầu buổi điều trần được tiến hành bởi một viên 
chức điều trần không làm việc cho một cơ quan nào 
tham gia vào việc giáo dục con quý vị; 

 Có một viên chức điều trần nhưng người này không có 
lợi ích chuyên môn hoặc lợi ích cá nhân liên quan đến 
buổi điều trần;  

 được cung cấp một danh sách những người sẽ làm 
việc như các viên chức điều trần và một báo cáo về 
trình độ của những người này; 

 Có một luật sư hoặc người có kiến thức hoặc được 
đào tạo đặc biệt về trẻ em khuyết tật đi theo quý vị đến 
buổi điều trần; 

 Đưa con quý vị đến buổi điều trần; 
 Được mở rộng cuộ̣c điều trần cho mọ̣i ngườì tham dự;̣ 
 Đưa ra bằng chứng và đối chất, kiểm tra chéo và xem 
trát hầu tòa của các nhân chứng tại buổi điều trần; 

 Yêu cầu buổi điều trần được tiến hành vào một thời 
gian và địa điểm thuận tiện cho quý vị và con quý vị; 

 Yêu cầu một viên chức điều trần không được đưa ra 
bất kỳ bằng chứng nào tại buổi điều trần nếu không 
cho quý vị biết trước ít nhất là năm ngày trước buổi 
điều trần; 

 Nhận một văn bản hoặc bản ghi điện tử chính xác về 
buổi điều trần; 

 Nhận một quyết định của viên chức điều trần trong 
vòng 45 ngày sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết, trừ 
khi viên chức điều trần kéo dài thời gian vì yêu cầu của 
một bên; 

 Nhận một quyết định bằng văn bản hoặc điện tử và kết 
quả thực tế từ viên chức điều trần. 

 
Kháng cáo 

• Quyết định của viên chức điều trần trong một buổi điều trần 
phải được phụ huynh và hệ thống trường học tuân thủ. Nếu 
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phụ huynh hoặc hệ thống các trường không đồng ý với 
quyết định, một trong hai bên có thể kháng cáo bằng một vụ 
kiện dân sự như được mô tả dưới đây. 
 

• Nếu phụ huynh hoặc hệ thống trường học tin rằng quyết 
định cuối cùng của viên chức điều trần là sai, bên đó có thể 
tiến hành một vụ kiện dân sự tại tòa án tiểu bang hoặc liên 
bang. Các bên phải nộp đơn kiện dân sự trong vòng 90 
ngày kể từ ngày có quyết định của viên chức điều trần. 
 

• Nếu một bên tiến hành vụ kiện dân sự, con của quý vị vẫn 
sẽ ở trong sắp xếp giáo dục hiện tại cho đến khi kết thúc vụ 
kiện dân sự và kháng cáo. Quý vị và hệ thống trường học có 
thể đồng ý đưa con quý vị vào một sắp xếp khác trong khi vụ 
kiện dân sự vẫn tiếp tục.  
 

• Nếu viên chức điều trần trong buổi điều trần đồng ý với quý 
vị rằng con quý vị cần thay đổi việc sắp xếp, con quý vị sẽ 
nhận sắp xếp giáo dục do viên chức điều trần quyết định 
cho đến khi kết thúc vụ kiện dân sự và kháng cáo. Điều đó 
có nghĩa rằng nếu viên chức điều trần ra lệnh thay đổi việc 
sắp xếp trong một buổi điều trần, khu học chánh phải tuân 
theo lệnh của viên chức điều trần, trừ khi quý vị đồng ý với 
sắp xếp khác. 

 
Chi phí Luật sư 

• Trong một vụ kiện dân sự, một tòa án liên bang có thể ra 
lệnh cho một hệ thống trường học hoặc phụ huynh phải trả 
lệ phí luật sư của bên kia. Tòa án liên bang chỉ có thể cấp 
phí luật sư cho bên thắng thế trong một buổi điều trần hoặc 
vụ kiện dân sự.  
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• Phí luật sư chỉ có thể được cấp cho các hệ thống trường 
học theo nguyên tắc nhất định. Các bậc phụ huynh hoặc luật 
sư của họ có thể bị buộc phải nộp phí luật sư của hệ thống 
trường học khi: 

 Luật sư của phụ huynh nộp một đơn khiếu nại hoặc 
khiếu kiện dân sự thiếu căn cứ, không hợp lý hoặc 
không có cơ sở; hoặc 

 Khiếu nại hoặc khiếu kiện dân sự của phụ huynh đã 
được trình bày với mục đích không phù hợp, chẳng 
hạn như quấy nhiễu, gây ra sự chậm trễ không cần 
thiết hoặc tăng án phí không cần thiết.  

 
• Không phải tất cả chi phí và dịch vụ pháp lý và hành chính 
đều có thể được cấp. Một tòa án không thể cấp chi phí luật 
sư cho mọi dịch vụ được thực hiện sau khi hệ thống trường 
học đã có văn bản đề nghị giải quyết cho phụ huynh nếu:  

 Lời đề nghị đượ̣c thự̣c hiện phù hợp với Quy chế 
68 trong Quy chế về Thủ̉ tục Dân sự của Liên bang 
(Federal Rules of Civil Procedure);  

 Trong trường hợp cuộ̣c điều trần hành chánh, lời  
đề nghị đượ̣c đưa ra sớm hơn 10 ngày trước cuộc  
điều trần. 

 Lời đề nghị không được chấp thuận trong vòng 
10 ngày; hoặc  

 Tòa án hoặc viên chức điều trần nhận thấy rằng số tiền 
chi trả cuối cùng phụ huynh nhận được̣ sẽ không nhiều 
hơn số tiền được dàn xếp. 
 

• Tuy nhiên chi phí thuê luật sư có thể được̣ cấp cho phụ 
huynh người đã quyết định đúng khi khước từ lời đề nghị 
dàn xếp.  
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• Cuộc họp của nhóm IEP không hội đủ điều kiện để được bồi 
hoàn trừ khi buổi họp được triệu tập từ kết quả của một vụ 
kiện hành chính hoặc hoạt động tư pháp hoặc cho một buổi 
hòa giải. Luậ̣t sư phí cho các Buổi họp Giải quyết cũng 
không đủ điều kiện để được̣ bồi hoàn.  

 
 



Georgia Department of Education 
August 16, 2010 

Page 25 of 30 
 

 

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG 
TRONG TÀI LIỆU NÀY 
 
Điều chỉnh có nghĩa là một sự thay đổi trong cách hướng dẫn, 
cách trẻ được kỳ vọng phản ứng, cách đứa trẻ tham gia các hoạt 
động trong lớp hoặc các loại tài liệu học tập được sử dụng như 
thế nào. Những sự điều chỉnh sẽ giúp cho trẻ em khuyết tật có 
nhiều cách khác nhau để tiếp cận chương trình giảng dạy sao 
cho sự khuyết tật của chúng không phải là rào cản đối với thành 
tích. Trẻ em có các điều chỉnh vẫn được kỳ vọng sẽ đáp ứng các 
chương trình giảng dạy cùng cấp lớp như các bạn không bị 
khuyết tật.  
     
Kế hoạch can thiệp hành vi (BIP) là một kế hoạch dành cho trẻ 
khuyết tật giải quyết vấn đề hành vi của mình. Một BIP đôi khi 
được bao gồm trong IEP. Một BIP sẽ sử dụng các biện pháp can 
thiệp hành vi tích cực và hỗ trợ để giúp trẻ học về hành vi thích 
hợp và có trách nhiệm.  
 
Vụ kiện dân sự có nghĩa là sự kháng cáo một quyết định điều 
trần theo thủ tục tại tòa án. 
 
Chấp thuận có nghĩa là phụ huynh đã được thông báo đầy đủ tất 
cả thông tin về hoạt động cần có sự đồng ý. Thông tin đưa ra để 
được sự đồng ý phải bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh. Sự 
chấp thuận là tự nguyện và có thể bị rút lại bất kỳ lúc nào. Một 
phụ huynh đưa ra sự chấp thuận nên đồng ý bằng văn bản cho 
hoạt động cần có sự chấp thuận. Nếu phụ huynh rút lại chấp 
thuận, việc rút lại chấp thuận của quý vị là không hồi tố (có nghĩa 
là việc rút lại chấp thuận của quý vị sẽ không vô hiệu hóa một sự 
việc đã xảy ra sau khi quý vị đã chấp thuận và trước khi quý vị rút 
lại chấp thuận đó). 
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Buổi Điều trần đúng thủ tục là quá trình giải quyết bất đồng 
giữa phụ huynh và các hệ thống trường học. Nó tương tự như 
một phiên tòa. Một viên chức điều trần được chỉ định. Viên chức 
điều trần sẽ yêu cầu từng bên trình bày những sự kiện và ý kiến 
theo pháp luật. Viên chức điều trần sẽ tổ chức một buổi điều trần 
nếu cần thiết. Viên chức điều trần sẽ đưa ra một quyết định mà 
các bên phải tuân theo hoặc kháng cáo. 
 
Nhóm xem xét về khả năng hội đủ điều kiện bao gồm một 
nhóm các chuyên gia có trình độ và phụ huynh của đứa trẻ. 
Nhóm này sẽ xác định một đứa trẻ có khuyết tật và trẻ có nhu cầu 
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan hay không. Nhóm này 
cũng xác định nhu cầu giáo dục cho trẻ.  
 
Thẩm định có nghĩa là các quy trình được sử dụng để quyết định 
xem một đứa trẻ có bị khuyết tật hay không, đồng thời quyết định 
tính chất và mức độ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan 
mà đứa trẻ cần.  
 
Đuổi hoặc Trục xuất là một quyết định kỷ luật học sinh, có nghĩa 
là một hệ thống trường học đã quyết định rằng một đứa trẻ không 
thể theo học trong học kỳ hiện tại hoặc sau đó. Hệ thống trường 
học phải tuân theo các quy trình nhất định trước khi có thể trục 
xuất một học sinh. Hệ thống trường học phải tiếp tục cung cấp 
một số dịch vụ cho đứa trẻ khuyết tật đã bị trục xuất. 
 
Giáo dục Công lập Thích hợp và Miễn phí (FAPE) có nghĩa là 
sự giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà: 

1. được chính quyền trả tiền, dưới sự giám sát của cộng 
đồng và miễn phí cho phụ huynh; 

2. đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục của Georgia; 
3. bao gồm giáo dục ở trường mầm non, tiểu học hoặc trung 

học; và 
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4. được cung cấp qua một chương trình giáo dục cá nhân 
(IEP) đáp ứng các yêu cầu của IDEA. 

 
Thẩm định hành vi chức năng (FBA) là một quá trình để xác 
định hành vi cụ thể của một đứa trẻ và quyết định lý do tại sao 
(chức năng hoặc mục đích) hành vi đang xảy ra. Một FBA sẽ xem 
xét các bối cảnh và môi trường dẫn đến hành vi của đứa trẻ. Mục 
đích của FBA là quyết định xem một kế hoạch can thiệp hành vi 
có cần thiết hay không.  
 
Các tiêu chuẩn thực hiện của Georgia (Georgia Performance 
Standards (GPS)) có nghĩa là các chương trình giảng dạy cho tất 
cả học sinh trong các trường công Georgia, bây giờ cũng gọi là 
CCGPS hoặc Tiêu chuẩn Thực hành Cốt lõi của tiểu bang 
Georgia (Common Core Georgia Performance Standards 
(CCGPS)). 
  
Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) là một văn bản mô tả 
việc giáo dục đặc biệt của một đứa trẻ và các dịch vụ liên quan. 
Một IEP phải được phát triển, xem xét lại và sửa đổi theo quy 
định của IDEA.  
 
Nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân (Individualized 
Education Program Team (IEP Team)) là một nhóm các cá 
nhân, bao gồm các phụ huynh, có trách nhiệm phát triển, xem xét 
hoặc sửa đổi một IEP cho một đứa trẻ.  
 
Luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) là luật liên  
bang chính quản lý việc giáo dục đặc biệt. Quý vị có thể tìm  
thêm thông tin về IDEA tại http://idea.ed.gov/. Quý vị có thể  
tìm hiểu thêm về cách Georgia thực hiện IDEA tại 
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx.  
 

http://idea.ed.gov/
http://www.gadoe.org/ci_exceptional.aspx
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Môi trường Hạn Chế Tối thiểu (LRE) là một yêu cầu theo IDEA 
đòi hỏi một đứa trẻ khuyết tật được giáo dục càng nhiều càng tốt 
trong môi trường các trẻ không bị khuyết tật.  
 
Xác định Biểu lộ là quy trình được sử dụng bởi các thành viên 
của một nhóm IEP để quyết định xem hành vi của đứa trẻ có phải 
là kết quả của tình trạng khuyết tật hay không. 
 
Hòa giải là một quy trình để một phụ huynh và hệ thống trường 
học làm việc cùng nhau nhằm giải quyết bất đồng. Hòa giải được 
tiến hành bởi trung gian hòa giải được đào tạo, không thiên vị và 
được chỉ định bởi Sở Giáo dục Georgia. Trung gian hòa giải sẽ 
giúp một phụ huynh và hệ thống trường học cố gắng đạt được 
thỏa thuận.  
 
Sửa đổi có nghĩa là các điều chỉnh nhằm thay đổi, hạ hoặc giảm 
các kỳ vọng về học tập. Việc sửa đổi có thể làm tăng khoảng 
cách giữa thành tích của học sinh khuyết tật và các kỳ vọng cho 
một cấp lớp cụ thể. Lạm dụng việc sửa đổi có thể ảnh hưởng bất 
lợi đến học sinh trong cả quá trình học tập của chúng.  
 
Phụ huynh có thể là cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, giám hộ hợp 
pháp, người đại diện phụ huynh sống với đứa trẻ, người chịu 
trách nhiệm về mặt pháp lý cho phúc lợi của trẻ hoặc một phụ 
huynh đại diện được chỉ định. 
 
Các dịch vụ liên quan có nghĩa là dịch vụ hỗ trợ cần thiết để 
giúp một đứa trẻ khuyết tật được hưởng lợi từ các dịch vụ giáo 
dục đặc biệt. Các dịch vụ liên quan được quyết định bởi nhóm 
IEP dựa trên nhu cầu của trẻ. Các dịch vụ liên quan có thể bao 
gồm: vận chuyển, âm ngữ bệnh học và dịch vụ thính lực, dịch vụ 
thông dịch, dịch vụ tâm lý, vật lý trị liệu và lao động, giải trí, dịch 
vụ tư vấn, dịch vụ định hướng và di chuyển và dịch vụ y tế cho 
các mục đích chẩn đoán hoặc thẩm định. Các dịch vụ liên quan 
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cũng bao gồm các dịch vụ y tế học đường và các dịch vụ y tá của 
trường, các dịch vụ công tác xã hội trong trường học và tư vấn và 
đào tạo phụ huynh. 
 
Họp Giải quyết là cuộc họp như một phần của quy trình điều 
trần. Mục tiêu của cuộc họp là để giúp phụ huynh và hệ thống 
trường học đạt được thỏa thuận trước buổi điều trần. 
 
Giáo dục đặc biệt là hướng dẫn được soạn thảo một cách đặc 
biệt, miễn phí cho phụ huynh, để đáp ứng các nhu cầu cá nhân 
của một đứa trẻ khuyết tật. 
 
Giữ nguyên hiện trạng có nghĩa là một đứa trẻ khuyết tật sẽ vẫn 
ở trong môi trường giáo dục hiện tại, trong khi tiến hành một buổi 
điều trần hoặc kháng cáo. Giữ nguyên hiện trạng không có sẵn 
trong các tình huống nhất định, chẳng hạn như một kháng cáo từ 
một phiên điều trần về kỷ luật.  
 
Trợ giúp và dịch vụ bổ sung là các sự trợ giúp, dịch vụ và hỗ 
trợ khác được cung cấp trong các lớp giáo dục thường xuyên, 
các môi trường liên quan đến giáo dục khác và trong các lớp 
ngoại khóa và không liên quan đến giáo dục. Sự hỗ trợ và các 
dịch vụ bổ sung nhằm để giúp trẻ em khuyết tật được học tập 
chung với trẻ em không bị khuyết tật càng nhiều càng tốt. 
 
Đình chỉ hoặc Treo là hình thức kỷ luật trong đó một hệ thống 
trường học đã quyết định rằng một đứa trẻ không thể đi học trong 
hệ thống trong một khoảng thời gian, nhưng học sinh đó có thể 
trở lại trường trước khi học kỳ hiện tại kết thúc. Một hệ thống 
trường học phải tuân theo các quy trình nhất định trước khi có thể 
đình chỉ một học sinh trong hơn mười ngày mỗi năm học. Hệ 
thống trường học phải tiếp tục cung cấp một số dịch vụ cho một 
trẻ khuyết tật đã bị đình chỉ. 
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Dịch vụ chuyển tiếp là các hoạt động cá nhân cho trẻ em khuyết 
tật nhằm giúp cho sự vận động của trẻ trong các hoạt động trong 
giờ học đến các hoạt động sau giờ học. 
 


