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สิทธิการศึกษาพเิศษของผู้ปกครองและเดก็ 
ภายใต้พระราชบัญญตักิารศึกษาสําหรับคนพกิาร ภาค B และ  

แคลฟิอร์เนีย รหัสการศึกษา 

ประกาศการคุ้มครองตามขั0นตอน 
แก้ไขเมืCอเดือนตุลาคม 2559 

  
บนัทึก: คาํวา่เขตการศึกษาใชต้ลอดทั8งเอกสารนี8 เพื>ออธิบายหน่วยงานการศึกษาของรัฐที>รับผดิชอบในการจดัหาโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ 
การประเมินระยะใชเ้พื>อหมายถึงการประเมินหรือการทดสอบ มีการอา้งถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐตลอดประกาศนี8โดยใชต้วัยอ่ภาษาองักฤษ ซึ> ง
อธิบายไวใ้นอภิธานศพัทใ์นหนา้สุดทา้ยของการแจง้เตือนนี8 
 
 
 
ประกาศการคุ้มครองตามขัHนตอนคืออะไร 
 
ขอ้มูลนี8 ใหข้อ้มูลแก่คุณในฐานะพอ่แม่ ผูป้กครองตามกฎหมาย และผูป้กครองตวัแทนของเดก็ที>มีความทุพพลภาพตั8งแต่อายสุาม (3) ปีจนถึงอาย ุ21 ปี (21) 
และนกัเรียนที>อายคุรบสิบแปด (18) ปี ซึ> งบรรลุนิติภาวะดว้ย ภาพรวมของสิทธิV ทางการศึกษาหรือขั8นตอนการคุม้ครอง 
 
หนงัสือแจง้การคุม้ครองตามขั8นตอนจาํเป็นภายใตพ้ระราชบญัญติัการศึกษาสาํหรับบุคคลทุพพลภาพ (ในภาษาองักฤษเรียกวา่ IDEA) และตอ้งจดัเตรียมใหก้บั
คุณ: 

• เมื>อคุณขอสาํเนา 
• ครั8 งแรกที>บุตรหลานของคุณถูกส่งตวัเขา้รับการประเมินการศึกษาพิเศษ 
• ทุกครั8 งที>คุณไดรั้บแผนการประเมินเพื>อประเมินบุตรของคุณ 
• เมื>อไดรั้บการร้องเรียนของรัฐหรือกระบวนการที>ครบกาํหนดในปีการศึกษาและ 
• เมื>อมีการตดัสินใจที>จะทาํการถอดถอนซึ>งถือเป็นการเปลี>ยนตาํแหน่ง 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC[ /g4] 56321 และ 56341.1[g] [1])  
 
 
พระราชบัญญตักิารศึกษาสําหรับคนพกิาร (IDEA) คืออะไร 
 
IDEA เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที>กาํหนดใหเ้ขตการศึกษาจดั "การศึกษาสาธารณะที>เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย" (ในภาษาองักฤษเรียกวา่ FAPE) 
แก่เดก็ที>มีความทุพพลภาพ การศึกษาของรัฐที>เหมาะสมโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหมายความวา่จะตอ้งจดัใหมี้การศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งตามที>อธิบายไวใ้น
โปรแกรมการศึกษารายบุคคล (ภาษาองักฤษเรียกวา่ IEP) และอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสาธารณะสาํหรับบุตรหลานของคุณโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
 
 
ฉันขอมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจเกีCยวกบัการศึกษาของบุตรหลานได้ไหม 
  
คุณตอ้งไดรั้บโอกาสในการเขา้ร่วมการประชุมเพื>อตดัสินใจเกี>ยวกบัโปรแกรมการศึกษาพิเศษของบุตรหลานของคุณ คุณมีสิทธิV เขา้ร่วมการประชุมทีม IEP 
เกี>ยวกบัการระบุตวัตน (คุณสมบติั) การประเมิน หรือตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณและเรื>องอื>นๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบั FAPE ของบุตรหลานของ
คุณ (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC[ /g3] 56341[b], 56343[c]) 
  
บิดามารดาหรือผูป้กครอง หรือหน่วยงานการศึกษาในทอ้งถิ>น (LEA) มีสิทธิV ที>จะมีส่วนร่วมในการพฒันา IEP และเริ>มตน้ความตั8งใจของพวกเขาในการ
บนัทึกเสียงการประชุมทีม IEP ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 24 ชั>วโมง   พอ่แม่หรือผูป้กครองตอ้งแจง้ใหส้มาชิกของทีม IEP ทราบถึง
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เจตนาที>จะบนัทึกการประชุม หากบิดามารดาหรือผูป้กครองไม่ยนิยอมใหบ้นัทึกเทปเสียง LEA บนัทึกการประชุม IEP การประชุมจะไม่ถูกบนัทึกลงใน
เครื>องบนัทึกเทปเสียง 

 
สิทธิV ของคุณรวมถึงขอ้มูลเกี>ยวกบัความพร้อมใชง้านของ FAPE รวมถึงตวัเลือกโปรแกรมทั8งหมด และโปรแกรมทางเลือกที>มีอยูท่ ั8งหมด ทั8งแบบสาธารณะ
และไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[ ก.][1] และ 
56506) 
  
 
ฉันจะขอความช่วยเหลือเพิCมเตมิได้ทีCไหน 
  
เมื>อคุณมีขอ้กงัวลเกี>ยวกบัการศึกษาของบุตรหลาน คุณควรติดต่อครูหรือผูบ้ริหารเพื>อพดูคุยเกี>ยวกบับุตรหลานของคุณและปัญหาใดๆ ที>คุณประสบ เจา้หนา้ที>ใน
เขตการศึกษาของคุณหรือพื8นที>แผนทอ้งถิ>นการศึกษาพิเศษ (SELPA) อาจสามารถตอบคาํถามเกี>ยวกบัการศึกษาของบุตรหลาน สิทธิของคุณ และมาตรการ
ป้องกนั นอกจากนี8 เมื>อคุณมีขอ้กงัวล การสนทนาที>ไม่เป็นทางการนี8มกัจะแกปั้ญหาและช่วยรักษาการสื>อสารที>เปิดกวา้ง  
 
คุณอาจตอ้งการติดต่อกบัหนึ>งในองคก์รผูป้กครองของแคลิฟอร์เนีย (Family Empowerment Centers and Parent Training 
Institutes) ซึ> งถูกพฒันาขึ8นเพื>อเพิ>มความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองและนกัการศึกษาเพื>อปรับปรุงระบบการศึกษา ขอ้มูลติดต่อสาํหรับองคก์รเหล่านี8 มีอยูใ่น
หนา้เวบ็เพจองคก์รผูป้กครองแห่งแคลิฟอร์เนียการศึกษาพิเศษของ CDE ที> http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp[/ ก
2].  
 
แหล่งขอ้มูลเพิ>มเติมแสดงอยูที่>ส่วนทา้ยของเอกสารนี8 เพื>อช่วยใหคุ้ณเขา้ใจขั8นตอนการป้องกนั 
 
จะเกดิอะไรขึHนถ้าลูกของฉันหูหนวก หูตงึ ตาบอด พกิารทางสายตา หรือหูหนวก-ตาบอด? 
 
โรงเรียนพิเศษของรัฐที>ใหบ้ริการแก่นกัเรียนที>หูหนวก มีปัญหาทางการไดย้นิ คนตาบอด ผูพิ้การทางสายตา หรือคนหูหนวกตาบอดดว้ยสิ>งที>อาํนวยความสะดวก
ทั8งสามแห่ง ไดแ้ก่ California Schools for the Deaf in Fremont และ Riverside และที> California School for the 
Blind ในเมืองฟรีมอนต ์โปรแกรมพร้อมที>อยูอ่าศยัและโรงเรียนกลางวนัเปิดสอนสาํหรับนกัเรียนตั8งแต่วยัทารกจนถึงอาย ุ21ปี ที>โรงเรียนของรัฐสาํหรับคน
หูหนวกทั8งสองแห่ง โปรแกรมดงักล่าวเปิดสอนสาํหรับนกัเรียนอายรุะหวา่ง 5 ถึง 21 ปีที> California School for the Blind โรงเรียนพิเศษ
ของรัฐยงัใหบ้ริการประเมินและความช่วยเหลือดา้นเทคนิคอีกดว้ย สาํหรับขอ้มูลเพิ>มเติมเกี>ยวกบัโรงเรียนพิเศษของรัฐ โปรดไปที>เวบ็ไซตข์อง
กระทรวงศึกษาธิการรัฐแคลิฟอร์เนีย (CDE) ที> http://www.cde.ca.gov/sp/ss/[/g2 ] หรือสอบถามขอ้มูลเพิ>มเติมจากสมาชิกทีม IEP 
ของบุตรหลาน 
 

ประกาศ ความยนิยอม การประเมนิ การแต่งตัAงผู้ปกครองแทน และการเข้าถงึบันทกึ 
 
 

ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 
 
ต้องมกีารแจ้งเมืCอใด 

 
จะตอ้งแจง้ใหท้ราบเมื>อเขตการศึกษาเสนอหรือปฏิเสธที>จะเริ>มตน้การเปลี>ยนแปลงการระบุตวัตน การประเมิน หรือการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลาน
ของคุณที>มีความตอ้งการพิเศษหรือการจดัหาการศึกษาสาธารณะที>เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (20 USC 1415[b][3] และ (4), 1415[c][1], 
1414[b][1]; 34 CFR[ /g2] 300.503; EC 56329 และ 56506[a])  
 
เขตการศึกษาตอ้งแจง้ใหคุ้ณทราบเกี>ยวกบัการประเมินที>เสนอสาํหรับบุตรหลานของคุณในหนงัสือแจง้หรือแผนการประเมินภายในสิบหา้ (15) วนันบัจากวนัที>
ขอการประเมินเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศตอ้งเขา้ใจไดแ้ละเป็นภาษาแม่ของคุณหรือรูปแบบการสื>อสารอื>น ๆ เวน้แต่จะเห็นไดช้ดัวา่ไม่สามารถทาํเช่นนั8นได ้
(34 CFR 300.304; EC 56321) 
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ประกาศนีHจะบอกฉันว่าอย่างไร 
  
หนงัสือแจง้ล่วงหนา้จะตอ้งประกอบดว้ยสิ>งต่อไปนี8: 
 
1. คาํอธิบายของการกระทาํที>เสนอหรือปฏิเสธโดยเขตการศึกษา 
2. คาํอธิบายวา่ทาํไมจึงมีการเสนอหรือปฏิเสธการดาํเนินการ 
3. คาํอธิบายของขั8นตอนการประเมิน บนัทึก หรือรายงานแต่ละหน่วยงานที>ใชเ้ป็นพื8นฐานสาํหรับการดาํเนินการที>เสนอหรือปฏิเสธ 
4. คาํแถลงวา่ผูป้กครองของเดก็ที>มีความทุพพลภาพไดรั้บการคุม้ครองภายใตข้ั8นตอนการคุม้ครอง 
5. แหล่งที>ผูป้กครองติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการทาํความเขา้ใจบทบญัญติัในส่วนนี8 
6. คาํอธิบายของตวัเลือกอื>นๆ ที>ทีม IEP พิจารณาและเหตุผลที>ตวัเลือกเหล่านั8นถูกปฏิเสธ และ 
7. คาํอธิบายของปัจจยัอื>นๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบัการดาํเนินการที>เสนอหรือปฏิเสธ (20 USC 1415[b][3] และ [4], 1415[c][1], 

1414[b][1]; 34 CFR  300.503) 
 
 
คาํยนิยอมจากผู้ปกครอง 
  
 
ฉันจะได้รับการอนุมตัสํิาหรับการประเมนิเมืCอใด 
  
คุณมีสิทธิที>จะส่งต่อบุตรหลานของคุณเพื>อรับบริการการศึกษาพิเศษ คุณตอ้งใหค้วามยนิยอมที>เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนที>การประเมิน
การศึกษาพิเศษครั8 งแรกของบุตรหลานจะดาํเนินต่อไปได ้ผูป้กครองมีเวลาอยา่งนอ้ยสิบหา้ (15) วนันบัจากวนัที>ไดรั้บแผนการประเมินที>เสนอเพื>อตดัสินใจ 
การประเมินอาจเริ>มตน้ทนัทีเมื>อไดรั้บความยนิยอมและตอ้งเสร็จสิ8นและ IEP ที>พฒันาขึ8นภายในหกสิบ (60) วนันบัจากวนัที>คุณยนิยอม  
 
 
ต้องได้รับการอนุมตัสํิาหรับบริการเมืCอใด 
 
คุณตอ้งใหค้วามยนิยอมที>เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนที>เขตการศึกษาของคุณจะสามารถใหก้ารศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งแก่บุตร

หลานของคุณได ้
 
 
มขีัHนตอนอย่างไรเมืCอผู้ปกครองไม่ให้ความยนิยอม 
 
หากคุณไม่ใหค้วามยนิยอมสาํหรับการประเมินเบื8องตน้ หรือไม่ตอบสนองต่อคาํขอใหค้วามยนิยอม เขตการศึกษาอาจดาํเนินการประเมินเบื8องตน้โดยใชข้ั8นตอน
กระบวนการที>เหมาะสม 
 
หากคุณปฏิเสธที>จะยนิยอมใหเ้ริ>มบริการ เขตการศึกษาจะตอ้งไม่ใหก้ารศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้ง และจะตอ้งไม่พยายามใหบ้ริการผา่นขั8นตอน
กระบวนการที>เหมาะสม 
 
หากคุณยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งสาํหรับบุตรหลานของคุณแต่ไม่ยนิยอมต่อองคป์ระกอบทั8งหมดของ IEP 
ส่วนประกอบเหล่านั8นของโปรแกรมที>คุณยนิยอมจะตอ้งดาํเนินการโดยไม่ชกัชา้ 
 
หากเขตการศึกษากาํหนดวา่องคป์ระกอบโปรแกรมการศึกษาพิเศษที>เสนอซึ>งคุณไม่ยนิยอมนั8นมีความจาํเป็นเพื>อใหก้ารศึกษาสาธารณะที>เหมาะสมแก่บุตรหลาน

ของคุณโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย จะตอ้งเริ>มการพิจารณาคดีตามกระบวนการที>เหมาะสม หากมีการพิจารณาคดีตามกระบวนการ คาํตดัสินของการพิจารณาคดีถือเป็นที>
สิ8นสุดและมีผลผกูพนั  
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ในกรณีของการประเมินใหม่ เขตการศึกษาจะตอ้งจดัทาํเอกสารมาตรการที>เหมาะสมเพื>อขอความยนิยอมจากคุณ หากคุณไม่ตอบกลบั เขตการศึกษาอาจ
ดาํเนินการประเมินใหม่โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากคุณ (20 USC 1414[a][1][D] and 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 
56506 [e], 56321[c] และ [d] และ 56346) 
 
 
สามารถเพกิถอนความยนิยอมได้เมืCอใด 
 
หากในเวลาใดภายหลงัการใหก้ารศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งในขั8นตน้ ผูป้กครองของเดก็เพิกถอนความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการจดั
การศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งต่อไป หน่วยงานของรัฐ: 
 
1. ไม่สามารถใหก้ารศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งแก่เดก็ต่อไปได ้แต่ตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ตาม 34 CFR มาตรา 300.503 ก่อน

ยติุบริการดงักล่าว 
2. ไม่สามารถใชข้ั8นตอนในส่วนยอ่ย E ของส่วนที> 300 34 CFR (รวมถึงขั8นตอนการไกล่เกลี>ยภายใต ้34 CFR มาตรา 300.506 หรือ

ขั8นตอนกระบวนการที>ครบกาํหนดภายใต ้34 CFR[/ g3] มาตรา 300.507 ถึง 300.516) เพื>อใหไ้ดข้อ้ตกลงหรือคาํวนิิจฉยัวา่อาจ
ใหบ้ริการแก่เดก็ 

3. จะไม่ถือวา่ละเมิดขอ้กาํหนดในการจดัการศึกษาสาธารณะที>เหมาะสมฟรี (FAPE) ใหก้บัเดก็ เนื>องจากความลม้เหลวในการจดัหาการศึกษาพิเศษ
เพิ>มเติมและบริการที>เกี>ยวขอ้งแก่เดก็  

4. ไม่จาํเป็นตอ้งเรียกประชุมทีม IEP หรือพฒันา IEP ภายใต ้34 CFR มาตรา 300.320 และ 300.324 สาํหรับเดก็เพื>อการจดัการศึกษา
พิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งเพิ>มเติม 

 
โปรดทราบวา่ ตามมาตรา 34 CFR มาตรา 300.9 (c)(3) หากผูป้กครองเพิกถอนความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหบุ้ตรของตนไดรั้บบริการ
การศึกษาพิเศษหลงัจากที>เดก็ไดรั้บการศึกษาพิเศษและที>เกี>ยวขอ้งในขั8นตน้ หน่วยงานของรัฐไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขบนัทึกการศึกษาของเดก็เพื>อลบการอา้งอิงถึงการ
รับการศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งของเดก็เนื>องจากการเพิกถอนความยนิยอม 
[/ g2] 
 
การนัดหมายผู้ปกครองแทน  
 
 
จะเกดิอะไรขึHนหากไม่สามารถระบุหรือค้นหาผู้ปกครองได้ 
  
เขตการศึกษาตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บุคคลไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที>เป็นผูป้กครองเสมือนสาํหรับผูป้กครองของเดก็ที>มีความพิการเมื>อไม่สามารถระบุ

ผูป้กครองไดแ้ละเขตการศึกษาไม่สามารถคน้พบที>อยูข่องผูป้กครองได ้
 
ผูป้กครองที>เป็นตวัแทนอาจแต่งตั8งไดห้ากเดก็เป็นเยาวชนเร่ร่อนที>เดินทางโดยลาํพงั ผูที้>อยูใ่นความดูแลของศาลหรือศาลภายใตป้ระมวลกฎหมายสวสัดิการและ
สถาบนัของรัฐ และไดรั้บการส่งต่อไปยงัการศึกษาพิเศษหรือมี IEP อยูแ่ลว้ (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 
56050; GC 7579.5 และ 7579.6) 
 
การประเมนิโดยไม่เลือกปฏบิัต ิ
 
 
บุตรของฉันได้รับการประเมนิสําหรับบริการการศึกษาพเิศษอย่างไร 
 
คุณมีสิทธิที>จะใหบุ้ตรหลานของคุณไดรั้บการประเมินในทุกดา้นของความทุพพลภาพที>น่าสงสยั วสัดุและขั8นตอนที>ใชใ้นการประเมินและการจดัวางตอ้งไม่
แบ่งแยกทางเชื8อชาติ วฒันธรรม หรือการเลือกปฏิบติัทางเพศ  
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ตอ้งจดัเตรียมเอกสารการประเมินและการทดสอบเป็นภาษาแม่หรือรูปแบบการสื>อสารของบุตรหลานของคุณ และอยูใ่นรูปแบบที>มีแนวโนม้มากที>สุดที>จะให้
ขอ้มูลที>ถูกตอ้งเกี>ยวกบัสิ>งที>เดก็รู้และสามารถทาํไดใ้นดา้นวชิาการ พฒันาการ และการทาํงาน เวน้แต่จะเห็นไดช้ดัวา่เป็นไปไม่ได ้ที>จะจดัใหห้รือจดัการ  
 
ไม่มีขั8นตอนเดียวที>สามารถเป็นเกณฑเ์พียงอยา่งเดียวในการพิจารณาคุณสมบติัและการพฒันา FAPE สาํหรับบุตรหลานของคุณ (20 USC 
1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] และ 56320)  
 
 
การศึกษาอสิระการประเมนิ 
 
 
ขอให้ลูกของฉันได้รับการทดสอบโดยอสิระโดยค่าใช้จ่ายของเขตหรือไม่ 
  
หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัผลการประเมินที>ดาํเนินการโดยเขตการศึกษา คุณมีสิทธิV ขอและรับการประเมินทางการศึกษาที>เป็นอิสระสาํหรับบุตรหลานของคุณจาก
บุคคลที>มีคุณสมบติัในการดาํเนินการประเมินโดยเสียค่าใชจ่้ายสาธารณะ  
 
ผูป้กครองมีสิทธิไดรั้บการประเมินทางการศึกษาที>เป็นอิสระเพียงหนึ>งครั8 งโดยเสียค่าใชจ่้ายสาธารณะในแต่ละครั8 งที>หน่วยงานของรัฐดาํเนินการประเมินซึ>ง

ผูป้กครองไม่เห็นดว้ย 
 
เขตการศึกษาตอ้งตอบสนองต่อคาํขอของคุณสาํหรับการประเมินการศึกษาอิสระและใหข้อ้มูลแก่คุณเกี>ยวกบัสถานที>ที>จะไดรั้บการประเมินการศึกษาอิสระ  
 
หากเขตการศึกษาเชื>อวา่การประเมินของเขตนั8นเหมาะสมและไม่เห็นดว้ยวา่จาํเป็นตอ้งมีการประเมินอยา่งอิสระ เขตการศึกษาจะตอ้งร้องขอกระบวนการพิจารณา
คดีที>เหมาะสมเพื>อพิสูจน์วา่การประเมินนั8นเหมาะสม หากทางเขตมีอาํนาจเหนือกวา่ คุณยงัมี  
สิทธิในการประเมินโดยอิสระแต่ไม่เป็นค่าใชจ่้ายสาธารณะ ทีม IEP ตอ้งพิจารณาการประเมินที>เป็นอิสระ  
  
ขั8นตอนการประเมินเขตช่วยใหส้ามารถสงัเกตการณ์นกัเรียนในชั8นเรียนได ้หากเขตการศึกษาสงัเกตบุตรหลานของคุณในหอ้งเรียนระหวา่งการประเมิน หรือหาก
เขตการศึกษาไดรั้บอนุญาตใหส้งัเกตบุตรหลานของคุณ บุคคลที>ดาํเนินการประเมินการศึกษาอิสระจะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหส้งัเกตลูกของคุณในหอ้งเรียน  
 
หากเขตการศึกษาเสนอการตั8งเกณฑโ์รงเรียนใหม่สาํหรับบุตรหลานของคุณ และกาํลงัดาํเนินการประเมินการศึกษาที>เป็นอิสระ ผูป้ระเมินอิสระจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเพื>อสงัเกตการตั8งเกณฑใ์หม่ที>เสนอ (20 USC 1415[b][1] และ [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC[/ g5] 56329[b] 
และ [c]) 
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การเข้าถงึบันทกึการศึกษา 
 
 
ขอตรวจสอบประวตักิารศึกษาของบุตรหลานได้ไหม 
  
คุณมีสิทธิV ตรวจสอบและทบทวนบนัทึกการศึกษาทั8งหมดของบุตรหลานของคุณโดยไม่จาํเป็น ตอ้งรอ รวมถึงก่อนการประชุมเกี>ยวกบั IEP ของบุตรหลานของ
คุณหรือก่อนการพิจารณาคดีตามกระบวนการ เขตการศึกษาตอ้งใหคุ้ณตรวจสอบบนัทึกและสาํเนา หากมีการร้องขอ ภายในหา้ (5)  วนัทาํการหลงัจากที>มีการ
ร้องขอดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3] และ 56504) 
 
 

วธีิแก้ไขข้อพพิาท 
 
 

การพจิารณาคดตีามกระบวนการ 
  
 
สามารถรับฟังกระบวนการพจิารณาคดไีด้เมืCอใด 
  
คุณมีสิทธิV ที>จะร้องขอการพิจารณาคดีอยา่งเป็นกลางเกี>ยวกบัการระบุตวัตน การประเมิน และการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของบุตรหลานของคุณหรือขอ้กาํหนด
ของ FAPE คาํร้องขอใหพิ้จารณาคดีตามกระบวนการพิจารณาตอ้งยื>นฟ้องภายในสองปีนบัจากวนัที>คุณทราบหรือควรทราบเกี>ยวกบัการดาํเนินการที>ถูก
กล่าวหาซึ>งเป็นพื8นฐานของการร้องเรียนเกี>ยวกบักระบวนการพิจารณาคดี (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 และ 
56505[l]) 
  
 
การไกล่เกลีLยและการระงบัข้อพพิาททางเลือก 
  
 
ฉันขอไกล่เกลีCยหรือวธีิอืCนในการแก้ไขข้อพพิาทได้ไหม 
 
การร้องขอการไกล่เกลี>ยสามารถทาํไดท้ั8งก่อนหรือหลงัการร้องขอสาํหรับกระบวนการพิจารณาที>เหมาะสม 
 
คุณอาจขอใหเ้ขตการศึกษาแกไ้ขขอ้พิพาทผา่นการไกล่เกลี>ยหรือการระงบัขอ้พิพาททางเลือก (ADR) ซึ> งเป็นปฏิปักษน์อ้ยกวา่การพิจารณาคดีตามกระบวนการ 
ADR และการไกล่เกลี>ยเป็นวธีิการโดยสมคัรใจในการแกไ้ขขอ้พิพาท และไม่สามารถใชเ้พื>อชะลอสิทธิV ในการพิจารณาคดีตามกระบวนการ 
 
 
การประชุมไกล่เกลีCยก่อนการพจิารณาคืออะไร 
 
คุณอาจขอวธีิแกไ้ขผา่นการไกล่เกลี>ยก่อนที>จะยื>นคาํร้องขอใหมี้การไต่สวนตามกระบวนการที>เหมาะสม การประชุมเป็นการดาํเนินการที>ไม่เป็นทางการซึ>ง
ดาํเนินการในลกัษณะที>ไม่ขดัแยง้กนัเพื>อแกไ้ขปัญหาที>เกี>ยวขอ้งกบัการระบุตวัตน การประเมิน หรือการจดัตาํแหน่งทางการศึกษาของเดก็หรือกบั FAPE  
 
ในการประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดี ผูป้กครองหรือเขตการศึกษาอาจไดรั้บคาํแนะนาํจากตวัแทนที>ไม่ใช่ทนายความและอาจปรึกษากบัทนายความก่อน
หรือหลงัการประชุม อยา่งไรกต็าม การขอหรือเขา้ร่วมการประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดีไม่ใช่ขอ้กาํหนดเบื8องตน้ในการขอกระบวนการพิจารณาคดี  
 
คาํขอทั8งหมดสาํหรับการประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดีจะตอ้งยื>นต่อผูก้าํกบัการ การประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดีทาํไดด้ว้ยการยื>นคาํร้องขอเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรต่อผูก้าํกบัการโดยจะตอ้งจดัเตรียมสาํเนาคาํขอใหอี้กฝ่ายหนึ>งพร้อมกบัยื>นคาํร้องขอ  
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การประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดีจะมีขึ8นภายในสิบหา้ (15) วนัหลงัจากไดรั้บการร้องขอจากผูก้าํกบัการไกล่เกลี>ย และจะเสร็จสิ8นภายในสามสิบ 
(30) วนัหลงัจากไดรั้บคาํขอใหไ้กล่เกลี>ย เวน้แต่ทั8งสองฝ่ายตกลงที>จะขยายเวลา หากมีการลงมติ คู่สญัญาจะตอ้งทาํขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรที>มีผลผกูพนั
ตามกฎหมายตามกาํหนดมติดงักล่าว การสนทนาทั8งหมดในระหวา่งกระบวนการไกล่เกลี>ยจะเป็นความลบั การประชุมไกล่เกลี>ยก่อนการพิจารณาคดีทั8งหมด
จะตอ้งถูกจดักาํหนดการในเวลาที>เหมาะสมและจดัขึ8นในเวลาและสถานที>ที>สะดวกพอสมควรแก่คู่สญัญา หากปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขใหเ้ป็นที>พอใจของ  
ทุกฝ่าย ฝ่ายที>ร้องขอการประชุมไกล่เกลี>ยมีตวัเลือกในการยื>นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดี (EC 56500.3 และ 56503) 
 
 
สิทธิNในการดาํเนินการ 
 
 
สิทธิTในกระบวนการทีCครบกาํหนดของฉันคืออะไร 
  
คุณมีสิทธิV ที>จะ: 
1. มีการพิจารณาคดีอยา่งยติุธรรมและเป็นกลางในระดบัรัฐต่อหนา้บุคคลที>มีความรู้เกี>ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาพิเศษและการพิจารณาคดีปกครอง (20 

USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 
2. อยูภ่ายใตก้ารดูแลและใหค้าํแนะนาํโดยทนายความและ/หรือบุคคลที>มีความรู้เกี>ยวกบัเดก็ที>มีความพิการ (EC 56505 [e][1]) 
3. นาํเสนอหลกัฐาน ขอ้โตแ้ยง้ที>เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการโตแ้ยง้ดว้ยวาจา (EC 56505[e][2]) 
4. เผชิญหนา้ สอบปากคาํ และจาํเป็นตอ้งใหมี้พยานอยูด่ว้ย  
(EC 56505[e][3]) 
5. รับเอกสารที>เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือตามตวัเลือกของผูป้กครอง บนัทึกการไดย้นิแบบอิเลก็ทรอนิกส์แบบคาํต่อคาํ รวมถึงการคน้หาขอ้เทจ็จริงและการ

ตดัสินใจ (EC 56505[e][4]) 
6. ใหบุ้ตรของท่านเขา้ร่วมการพิจารณาคดี (EC 56501[c][1])  
7. ใหเ้ปิดหรือปิดการพิจารณาคดีต่อสาธารณะ (EC 56501[c][2]) 
8. รับสาํเนาของเอกสารทั8งหมด รวมถึงการประเมินที>เสร็จสิ8นภายในวนันั8นและขอ้เสนอแนะนั8น และรายชื>อพยานและขอบเขตทั>วไปของคาํใหก้ารภายในหา้ 

(5) วนัทาํการก่อนการพิจารณาคดี (EC 56505[e ][7] และ 56043[v]) 
9. ไดรั้บแจง้จากฝ่ายอื>นๆ เกี>ยวกบัประเดน็ปัญหาและการแกปั้ญหาที>เสนอไวอ้ยา่งนอ้ยสิบ (10) วนัก่อนการไต่สวน (EC 56505[e][6]) 
10. มีล่ามใหบ้ริการ (CCR 3082[d]) 
11. ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา (EC 56505[f][3])  
12. มีการประชุมไกล่เกลี>ย ณ จุดใดกไ็ดใ้นระหวา่งการพิจารณาคดี (EC 56501[b][2]) และ 
13. รับคาํบอกกล่าวจากอีกฝ่ายหนึ>งอยา่งนอ้ยสิบวนัก่อนการพิจารณาคดีวา่อีกฝ่ายหนึ>งตั8งใจที>จะใหท้นายเป็นตวัแทน (EC 56507[a]) (20 USC 

1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 และ 300.515) 
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การยืLนคาํร้องตามกระบวนการทีLเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 
 
ฉันจะขอกาํหนดกระบวนการการพจิารณาคดไีด้อย่างไร 
 
  
คุณตอ้งยื>นคาํร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับการพิจารณาคดีตามกระบวนการ คุณหรือตวัแทนของคุณตอ้งส่งขอ้มูลต่อไปนี8ในคาํขอของคุณ: 
 
1. ชื>อลูก 
2. ที>อยูอ่าศยัของเดก็ 
3. ชื>อโรงเรียนที>เดก็เขา้เรียน 
4. ในกรณีของเดก็เร่ร่อน ขอ้มูลการติดต่อสาํหรับเดก็และชื>อโรงเรียนที>เดก็เขา้เรียน และ 
5. คาํอธิบายลกัษณะของปัญหา รวมทั8งขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที>เสนอ 
  
กฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐกาํหนดใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ>งยื>นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดีตอ้งจดัเตรียมสาํเนาคาํขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอี้กฝ่ายหนึ>ง 
(20 USC 1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502 [c][1]) 
 
ก่อนที>จะยื>นคาํร้องในกระบวนการพิจารณาคดี เขตการศึกษาจะไดรั้บโอกาสในการแกไ้ขเรื>องดงักล่าวโดยจดัประชุมการลงมติ ซึ> งเป็นการประชุมระหวา่ง
ผูป้กครองและสมาชิกที>เกี>ยวขอ้งของทีม IEP ซึ> งมีความรู้เฉพาะเกี>ยวกบัขอ้เทจ็จริงที>ระบุ ในกระบวนการพิจารณาคาํร้องขอใหพิ้จารณาคดี (20 USC 
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
 
 
เซสชันการแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 
การประชุมการแกปั้ญหาจะตอ้งเรียกประชุมภายในสิบหา้ (15) วนัหลงัจากไดรั้บแจง้จาก 
 กระบวนการพิจารณาคดีของผูป้กครอง การประชุมจะรวมถึงตวัแทนของเขตการศึกษาที>มีอาํนาจในการตดัสินใจและไม่รวมถึงทนายความของเขตการศึกษา เวน้
แต่ผูป้กครองจะมาพร้อมกบัทนายความ ผูป้กครองของเดก็อาจหารือเกี>ยวกบัปัญหาการพิจารณาคดีในกระบวนการยติุธรรมและขอ้เทจ็จริงที>เป็นพื8นฐานของคาํร้อง
ขอการพิจารณาคดีในกระบวนการยติุธรรม  
 
ไม่จาํเป็นตอ้งมีการลงมติหากผูป้กครองและเขตการศึกษาตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรที>จะยกเลิกการประชุม หากเขตการศึกษาไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาการพิจารณาคดี
ตามกระบวนการที>ครบกาํหนดภายในสามสิบ (30) วนั การพิจารณาคดีอาจเกิดขึ8นได ้หากมีการลงมติ คู่สญัญาจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงที>มีผลผกูพนัทาง
กฎหมาย (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

ตาํแหน่งของบุตรหลานของฉันเปลีCยนไปหรือไม่ระหว่างการพจิารณา 
  
เดก็ที>เกี>ยวขอ้งกบักระบวนการทางปกครองหรือการพิจารณาคดีจะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งการศึกษาปัจจุบนั เวน้แต่คุณและเขตการศึกษาจะตกลงกนัในขอ้ตกลงอื>น  
หากคุณสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียนของรัฐในเบื8องตน้ บุตรหลานของคุณจะถูกจดัใหอ้ยูใ่นโครงการโรงเรียนของรัฐโดยไดรั้บความยนิยอมจากคุณจนกวา่การ
ดาํเนินการทั8งหมดจะเสร็จสิ8น (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
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สามารถอทุธรณ์คาํตดัสินได้หรือไม่ 
  
การตดัสินการพิจารณาคดีถือเป็นที>สิ8นสุดและมีผลผกูพนัทั8งสองฝ่าย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ>งอาจอุทธรณ์คาํตดัสินของการพิจารณาคดีโดยยื>นฟ้องคดีแพง่ในศาลของรัฐ
หรือศาลรัฐบาลกลางภายใน 90 วนันบัจากวนัตดัสินขั8นสุดทา้ย (20 USC 1415[i][2] และ [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; 
EC  56505[h] และ [k], EC 56043[w]) 
 
 
ใครเป็นคนจ่ายค่าทนายของฉัน 
  
ในการดาํเนินการหรือการดาํเนินการใดๆ เกี>ยวกบักระบวนการพิจารณาคดี ศาลอาจตดัสินค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควรโดยเป็นส่วนหนึ>งของค่าใชจ่้าย
สาํหรับคุณในฐานะผูป้กครองของเดก็ที>มีความทุพพลภาพ หากคุณเป็นฝ่ายชนะในการพิจารณาคดี ค่าธรรมเนียมทนายความที>สมเหตุสมผลอาจทาํไดห้ลงัจากสรุป
การพิจารณาคดีของฝ่ายปกครองดว้ยขอ้ตกลงของคู่กรณี (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[ [ข]) 
  
ค่าธรรมเนียมอาจลดลงไดห้ากมีเงื>อนไขใด ๆ ดงัต่อไปนี8: 
 
1. ศาลพบวา่คุณชะลอการแกปั้ญหาขั8นสุดทา้ยโดยไม่มีเหตุผล 
2. ค่าธรรมเนียมรายชั>วโมงของทนายความสูงกวา่อตัราทั>วไปในชุมชน  

 สาํหรับบริการที>คลา้ยคลึงกนัโดยทนายความที>มีทกัษะ ชื>อเสียง และประสบการณ์อยา่งสมเหตุสมผล 
3. เวลาที>ใชแ้ละบริการดา้นกฎหมายมีมากเกินไปหรือ 
4. ทนายความของคุณไม่ไดใ้หข้อ้มูลที>เหมาะสมแก่เขตการศึกษา   ในการแจง้ขอกระบวนการที>ครบกาํหนด 

 
อยา่งไรกต็ามค่าธรรมเนียมทนายความจะไม่ลดลง  หากศาลพบวา่รัฐหรือเขตการศึกษาล่าชา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการดาํเนินการหรือการดาํเนินการขั8น
สุดทา้ย หรือพบวา่มีการละเมิดกฎหมายมาตรานี8 (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
ค่าธรรมเนียมทนายความที>เกี>ยวขอ้งกบัการประชุมใด ๆ ของทีม IEP อาจไม่ไดรั้บ เวน้แต่จะมีการประชุมทีม IEP อนัเป็นผลมาจากกระบวนการพิจารณาคดี
ตามกระบวนการที>เหมาะสมหรือการดาํเนินการทางศาล ค่าธรรมเนียมทนายความอาจถูกปฏิเสธเช่นกนั หากคุณปฏิเสธขอ้เสนอการระงบัขอ้พิพาทที>สมเหตุสมผล
ซึ>งจดัทาํโดยสาํนกังานเขต/หน่วยงานของรัฐสิบ (10) วนัก่อนการพิจารณาคดีจะเริ>มขึ8น และคาํตดัสินในการพิจารณาคดีไม่เอื8ออาํนวยมากกวา่ขอ้เสนอการ
ระงบัขอ้พิพาท (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 
หากต้องการข้อมูลเพิCมเตมิหรือยืCนคาํร้องเพืCอไกล่เกลีCยหรือการพจิารณาคด ีโปรดตดิต่อ: 
 

 สาํนกังานพิจารณาคดีปกครอง 
ชื>อผูที้>เกี>ยวขอ้ง: กองการศึกษาพิเศษ 

2349 เกตเวยโ์อค๊ส์ไดรฟ์, หอ้งชุด 200 
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95833-4231 

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

สําหรับนักเรียนทีKมีความพกิาร 
 

ระเบียบวนัิยของโรงเรียนและการตัPงค่าการศึกษาทางเลือกระหว่างกาล 
  
 
ขอให้ลูกของฉันถูกระงบัหรือถูกไล่ออก? 
  
บุคลากรของโรงเรียนอาจพิจารณาถึงสถานการณ์เฉพาะใดๆ ในแต่ละกรณี เมื>อพิจารณาวา่การเปลี>ยนชั8นเรียนเหมาะสมสาํหรับเดก็ที>มีความทุพพลภาพซึ>งละเมิด
จรรยาบรรณของนกัเรียนจากการตั8งค่าของตนไปที>: 
 

• สถานศึกษาทางเลือกชั>วคราวที>เหมาะสม สถานที>อื>น หรือการพกัการเรียนติดต่อกนัไม่เกินสิบ (10) วนั และ 
• การลาเพิ>มเติมไม่เกินสิบ (10) วนัโรงเรียนติดต่อกนัในปีการศึกษาเดียวกนัสาํหรับเหตุการณ์การประพฤติมิชอบแยกกนั 

 
 
จะเกดิอะไรขึHนหลงัจากการลามากกว่าสิบ (10) วนั 
 
หลงัจากที>เดก็ที>มีความทุพพลภาพถูกถอดออกจากตาํแหน่งปัจจุบนัของเขาหรือเธอเป็นเวลาสิบ (10) วนัเรียนในปีการศึกษาเดียวกนั ในระหวา่งวนัต่อๆ ไปของ
การถอด หน่วยงานของรัฐตอ้งใหบ้ริการเพื>อใหเ้ดก็สามารถเขา้ร่วมใน หลกัสูตรการศึกษาทั>วไปและความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายที>กาํหนดไวใ้น IEP ของเดก็ 
นอกจากนี8 เดก็จะไดรั้บบริการและการปรับเปลี>ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสมและการปรับเปลี>ยนพฤติกรรม ซึ> งออกแบบมาเพื>อจดัการกบัการละเมิดพฤติกรรม
เพื>อไม่ใหเ้กิดขึ8นอีก 
 
หากเดก็อยูใ่นตาํแหน่งดงักล่าวเกินสิบ (10) วนั ตอ้งมีการประชุมทีม IEP เพื>อพิจารณาวา่การกระทาํผดิของเดก็นั8นเกิดจากความพิการหรือไม่ การประชุม
ทีม IEP นี8จะตอ้งเกิดขึ8นทนัที หากเป็นไปได ้หรือภายในสิบ (10) วนันบัจากวนัที>เขตการศึกษาตดัสินใจวา่จะดาํเนินการทางวนิยัประเภทนี8  
  
ในฐานะผูป้กครอง คุณจะไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของทีม IEP นี8 เขตการศึกษาอาจตอ้งพฒันาแผนการประเมินเพื>อจดัการกบัการประพฤติมิชอบ หรือ
หากบุตรของท่านมีแผนแทรกแซงพฤติกรรม ใหท้บทวนและแกไ้ขแผนตามความจาํเป็น  
 
 
จะเกดิอะไรขึHนหากทมี IEP ตดัสินว่าการประพฤตมิชิอบไม่ได้เกดิจากความทุพพลภาพ 
 
หากทีม IEP สรุปวา่การประพฤติผดินั8นไม่ใช่การแสดงถึงความพิการของเดก็ เขตการศึกษาอาจดาํเนินการทางวนิยั เช่น การขบัไล่ ในลกัษณะเดียวกบัที>ทาํกบั
เดก็ที>ไม่ทุพพลภาพ (20 USC 1415[k][1] และ [7]; 34 CFR 300.530) 
  
หากคุณไม่เห็นดว้ยกบัการตดัสินใจของทีม IEP คุณอาจขอการพิจารณาคดีอยา่งเร่งด่วน ซึ> งจะตอ้งเกิดขึ8นภายในยี>สิบ (20) วนัโรงเรียนนบัจากวนัที>คุณร้อง
ขอการพิจารณาคดี (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 
  
เขตการศึกษาจะตอ้งจดัหา FAPE ใหก้บับุตรหลานของคุณต่อไปโดยไม่คาํนึงถึงการตั8งเกณฑ ์การตั8งเกณฑก์ารศึกษาทางเลือกตอ้งอนุญาตใหเ้ดก็สามารถเขา้
ร่วมในหลกัสูตรทั>วไปไดต่้อไป และรับประกนัความต่อเนื>องของการบริการและการปรับเปลี>ยนตามรายละเอียดใน IEP (34 CFR 300.530; EC 
48915.5[b]) 
  
 

เดก็เรียนในโรงเรียนเอกชน 
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นักเรียนทีCอยู่ในโรงเรียนเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการการศึกษาพเิศษทีCได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลได้หรือไม่ 
  
เดก็ที>ผูป้กครองลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเอกชนอาจเขา้ร่วมในโครงการการศึกษาพิเศษที>ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากรัฐ เขตการศึกษาตอ้งปรึกษากบัโรงเรียน
เอกชนและผูป้กครองเพื>อกาํหนดบริการที>จะมอบใหก้บันกัเรียนโรงเรียนเอกชน แมว้า่เขตการศึกษาจะมีความรับผดิชอบที>ชดัเจนในการเสนอ FAPE ใหก้บั
นกัเรียนที>มีความทุพพลภาพ แต่เมื>อผูป้กครองส่งเดก็เหล่านั8นไปเรียนในโรงเรียนเอกชน จะไม่มีสิทธิV ไดรั้บ  
หรือทั8งหมดของการศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งที>จาํเป็นเพื>อให ้FAPE  (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 และ 
300.138; EC 56173)  
 
หากผูป้กครองของบุคคลที>มีความตอ้งการพิเศษซึ>งก่อนหนา้นี8ไดรั้บการศึกษาพิเศษและบริการที>เกี>ยวขอ้งภายใตอ้าํนาจของเขตการศึกษาไดล้งทะเบียนเดก็ใน

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนมธัยมโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากหน่วยงานการศึกษาในทอ้งถิ>นเขตการศึกษา ไม่จาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาพิเศษหาก
เขตไดจ้ดัใหมี้ FAPE แลว้ ศาลหรือเจา้หนา้ที>พิจารณาคดีตามกระบวนการอาจกาํหนดใหเ้ขตการศึกษาชดใชค่้าเล่าเรียนพิเศษแก่บิดามารดาหรือผูป้กครอง
สาํหรับค่าเล่าเรียนพิเศษและโรงเรียนเอกชนกต่็อเมื>อศาลหรือเจา้หนา้ที>พิจารณาคดีเห็นวา่เขตการศึกษาไม่ไดจ้ดัเตรียม FAPE ไวส้าํหรับ เดก็ในเวลาที>
เหมาะสมก่อนการลงทะเบียนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาของเอกชนนั8นและการจดัเฉพาะบุคคลนั8นเหมาะสม (20 USC 
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 
การชําระเงนิคืนจะลดลงเมืCอใดหรือถูกปฏเิสธ 
  
ศาลหรือเจา้หนา้ที>พิจารณาคดีอาจลดหรือปฏิเสธการจ่ายเงินคืนหากคุณไม่ไดใ้หบุ้ตรของท่านพร้อมสาํหรับการประเมินเมื>อไดรั้บแจง้จากเขตการศึกษาก่อนที>จะนาํ

บุตรของท่านออกจากโรงเรียนของรัฐ คุณอาจถูกปฏิเสธการชาํระเงินคืนหากคุณไม่ไดแ้จง้เขตการศึกษาวา่คุณกาํลงัปฏิเสธการจดัการศึกษาพิเศษที>เสนอโดยเขต
การศึกษา รวมถึงการระบุขอ้กงัวลของคุณและความตั8งใจที>จะลงทะเบียนบุตรหลานของคุณในโรงเรียนเอกชนดว้ยค่าใชจ่้ายสาธารณะ 
 
คุณตอ้งแจง้ใหเ้ขตการศึกษาทราบอยา่งใดอยา่งหนึ>ง: 
 

• ในการประชุมทีม IEP ครั8 งล่าสุดที>คุณเขา้ร่วมก่อนที>จะยา้ยบุตรหลานออกจากโรงเรียนของรัฐ หรือ  
• เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงเขตการศึกษาอยา่งนอ้ยสิบ (10) วนัทาํการ (รวมวนัหยดุ) ก่อนนาํบุตรหลานออกจากโรงเรียนของรัฐ (20 USC 

1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  
 
 
การชําระเงนิคืนจะไม่ลดลงหรือถูกปฏเิสธเมืCอใด 
  
ศาลหรือเจา้หนา้ที>พิจารณาคดีตอ้งไม่ลดหรือปฏิเสธการจ่ายเงินคืนใหก้บัคุณ หากคุณไม่ส่งหนงัสือแจง้ไปยงัเขตการศึกษาดว้ยเหตุผลใด ๆ ต่อไปนี8: 
 

• ทางโรงเรียนหา้มไม่ใหแ้จง้ 
• คุณไม่ไดรั้บสาํเนาหนงัสือแจง้การคุม้ครองกระบวนการนี8หรือไดรั้บแจง้ขอ้กาํหนดในการแจง้ใหเ้ขตทราบ 
• การแจง้อาจส่งผลเสียต่อร่างกายต่อลูกของคุณ 
• การไม่รู้หนงัสือและไม่สามารถเขียนภาษาองักฤษไดท้าํใหคุ้ณไม่สามารถแจง้หรือ   
• การแจง้ล่วงหนา้อาจส่งผลเสียต่ออารมณ์อยา่งร้ายแรงต่อลูกของคุณ 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 
ขัPนตอนการร้องเรียนของรัฐ 
 
 
ฉันจะยืCนเรืCองร้องเรียนการปฏบัิตติามข้อกาํหนดของรัฐได้เมืCอใด 
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คุณสามารถยื>นเรื>องร้องเรียนการปฏิบติัตามกฎระเบียบของรัฐไดเ้มื>อคุณเชื>อวา่เขตการศึกษาไดล้ะเมิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาพิเศษของรัฐบาล

กลางหรือของรัฐ การร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรของคุณตอ้งระบุอยา่งนอ้ยหนึ>งขอ้กล่าวหาวา่ละเมิดกฎหมายการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐ การ
ละเมิดจะตอ้งเกิดขึ8นไม่เกินหนึ>งปีก่อนวนัที>กระทรวงศึกษาธิการแคลิฟอร์เนีย (CDE) ไดรั้บคาํร้องเรียน เมื>อยื>นคาํร้อง คุณตอ้งส่งสาํเนาการร้องเรียนไปยงัเขต
การศึกษาพร้อมกบัยื>นเรื>องร้องเรียนการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของรัฐกบั CDE (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
การร้องเรียนที>กล่าวหาวา่มีการละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางและของรัฐสามารถส่งทางไปรษณียไ์ปที>: 
 

กรมสามญัศึกษาแคลิฟอร์เนีย 
กองการศึกษาพิเศษ 

หน่วยบริการความคุม้ครองตามกระบวนการ 
1430 N Street, หอ้ง 2401 
แซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย 95814 

 
สาํหรับการร้องเรียนเกี>ยวกบัปัญหาที>ไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาพิเศษของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ ใหศึ้กษาขั8นตอนการ
ร้องเรียนที>เป็นรูปแบบของเขตของคุณ 
 
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ>มเติมเกี>ยวกบัการระงบัขอ้พิพาท รวมถึงการยื>นเรื>องร้องเรียน โปรดติดต่อ CDE แผนกการศึกษาพิเศษ หน่วยบริการการคุม้ครองตาม
กระบวนการ โทรศพัท(์800) 926-0648 โทรสาร 916-327-3704; หรือโดยการเยี>ยมชมเวบ็ไซต ์CDE 
ที>http://www.cde.ca.gov/sp/se .  
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อภิธานศัพท์ของตัวย่อทีKใช้ในประกาศนีA 
 
ADR  ทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาท  
 
CFR:  ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 
EC  แคลิฟอร์เนีย รหัสการศึกษา 
 
FAPE  การศึกษาสาธารณะที>เหมาะสมฟรี 
 
ความคิด  พระราชบญัญติัการศึกษาสาํหรับบุคคลทุพพลภาพ 
 
IEP  หลกัสูตรการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
OAH :  สาํนกังานพิจารณาคดีปกครอง 
 
SELPA: พื8นที>แผนทอ้งถิ>นการศึกษาพิเศษ 
 
USC:  รหัสประเทศสหรัฐอเมริกา 


