สิ ทธิ์ของผูป้ กครอง
บทสรุ ปย่อของกระบวนการปกป้ องคุม้ กัน (Procedural Safeguards) สําหรับนักเรี ยนที่ดอ้ ยความสามารถที่ได้รับบริ การการศึกษาพิเศษ
ผูป้ กครองของเด็กที่ดอ้ ยความสามารถอายุต้ งั แต่ 3 ปี ถึง 21 ปี มีสิทธิ์ดา้ นการศึกษาเฉพาะตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาของผูด้ อ้ ยความสามารถ (IDEA) สิ ทธิ์เหล่านี้เรี ยกว่ากระบวนการปกป้ องคุม้ กัน
บุคคลที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ กครองและนักเรี ยนอายุ 18 ปี ที่ได้รับบริ การการศึกษาพิเศษ ก็ได้รับสิ ทธิ์เหล่านี้เช่นกัน
เจ้าหน้าที่ในเขตหรื ออําเภอที่เด็กพักอาศัยและแผนการศึกษาพิเศษท้องถิ่น (SELPA) อาจตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่ องการศึกษาของเด็กและเรื่ องสิ ทธิ์และความรับผิดชอบของผูป้ กครองได้
เมื่อผูป้ กครองมีความกังวล การติดต่อครู อาจารย์หรื อผูบ้ ริ หารเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตัวเด็กและปั ญหาที่พวกเขาเห็นเป็ นเรื่ องสําคัญ การพูดคุยสื่ อสารเหล่านี้มกั ช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้มีการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย
ผูป้ กครองต้องได้รับโอกาสในการเข้าร่ วมการประชุม ทําการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรการศึกษาพิเศษของเด็ก
ผูป้ กครองมีสิทธิ์ในการเข้าร่ วมการประชุมเรื่ องแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับคุณสมบัติการศึกษาพิเศษ, การประเมิน, การจัดการศึกษาสําหรับตัวเด็กและเรื่ องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รัฐมอบให้อย่างเหมาะสมและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (FAPE)
เมื่อไม่สามารถระบุตวั ผูป้ กครองหรื อไม่สามารถระบุที่อยูข่ องผูป้ กครองได้ ทางเขตหรื ออําเภอสามารถแต่งตั้งผูท้ าํ หน้าที่ผูป้ กครองเพื่อเป็ นตัวแทนของเด็กที่ดอ้ ยความสามารถนั้นได้

สิทธิ์ของผู้ปกครองในระบบการศึกษาพิเศษมลรัฐแคลิฟอร์ เนียมีอะไรบ้ าง
ผู้ปกครองและนักเรียนที่อายุมากกว่ า 18 ปี มีสิทธิ ดังนี้
มีสิทธิ์ในการเข้ าร่ วม
ผูป้ กครองมีสิทธ์ในส่ งบุตรเข้าสู่ การบริ การการศึกษาพิเศษ การเข้าร่ วมการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และมีสิทธิ์ในการได้รับแจ้งเกี่ยวกับตัวเลือกทั้งหมดของแผนการศึกษา รวมถึงแนวทางอื่นๆ ทั้งแบบเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่เปิ ดเผย
มีสิทธิ์ที่จะได้ รับจดหมายแจ้ งอย่ างเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ผูป้ กครองมีสิทธิ์ที่ได้รับจดหมายแจ้งที่เขียนด้วยภาษาหลักที่ผูป้ กครองใช้สื่อสารอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอเริ่ มหรื อปฏิเสธคําร้องขอของพ่อแม่ที่ให้เปลี่ยนแปลงการระบุตวั ตนของเด็ก
การประเมินและการจัดการศึกษาในการศึกษาพิเศษ
มีสิทธิ์ที่จะให้ ความยินยอม
ผูป้ กครองต้องให้ขอ้ มูล ความยินยอมในรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่เด็กจะรับการประเมินหรื อได้รับบริ การการศึกษาพิเศษใดๆ
และก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการบริ การการศึกษาพิเศษ
เขตหรื ออําเภอต้องแน่ ใจว่าผูป้ กครองเข้าใจการดําเนินการของทีมประชุมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
รวมถึงจัดให้มีล่ามสําหรับผูป้ กครองที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ หรื อสําหรับผูป้ กครองที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก
มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะให้ ความยินยอม
ผูป้ กครองสามารถปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการประเมินหรื อการจัดการศึกษาเรื่ องการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กของพวกเขาได้
มีสิทธิ์ที่จะได้ รับการประเมินที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
เด็กๆ ต้องได้รับการประเมินในด้านการศึกษาพิเศษโยผ่านวิธีการที่ไม่มีการลําเอียงทางวัฒนธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ.
มีสิทธิ์ที่จะได้ รับการประเมินการศึกษาโดยอิสระ
หากผูป้ กครองไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินที่ดาํ เนินการโดยเขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอ
พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้องให้มีการประเมินการศึกษาโดยอิสระ (IEE) โดยรัฐบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
ผูป้ กครองมีสิทธิ์ได้รับการประเมินการศึกษาโดยอิสระที่รัฐบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินที่ดาํ เนินการโดยหน่วยงานรัฐบาลแต่ละครั้ง

เมื่อผูป้ กครองร้องขอให้มีการประเมินการศึกษาโดยอิสระที่รัฐบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
เขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอต้องดําเนินการให้ผปู ้ กครองได้รับการจัดการประเมินการศึกษาโดยอิสระที่รัฐบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายตามที่ร้องขอ
หรื อร้องขอให้มีการจัดกระบวนการพิจารณาเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ
เมื่อเขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอเชื่อว่าการประเมินของพวกเขาเหมาะสมและไม่เห็นด้วยกับข้อที่วา่ การประเมินการศึกษาโดยอิสระเป็ นเรื่ องจําเป็
น เขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอยังมีสิทธิ์ในการสร้างเกณฑ์หรื อมาตรฐาน (รวมถึงค่าใช้จ่ายและสถานที่)
ในการจัดการประเมินการศึกษาโดยอิสระที่รัฐบาลเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
มีสิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูลและบันทึกการศึกษา
ผูป้ กครองมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ ทบทวนและได้รับสําเนาบันทึกการศึกษาของบุตร
มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในแผนการปัจจุบันหากไม่ เห็นด้ วยกับการจัดแผนการเรียน
หากผูป้ กครองไม่เห็นด้วยกับเขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอในเรื่ องการจัดการศึกษาของบุตรหรื อข้อเสนอที่ให้มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายกําหนดให้นกั เรี ยนรับการศึกษาในแผนการเรี ยนปัจจุบนั จนกว่าข้อพิพาทนั้นได้รับการแก้ไข
มีสิทธิ์ได้ รับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับข้ อขัดแย้ งที่เกี่ยวกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ผูป้ กครองสามารถเสนอข้อร้องเรี ยนในเรื่ องการจัดการศึกษาที่รัฐมอบให้อย่างเหมาะสมและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายให้ กับบุตรของพวกเขา
มีสิทธิ์ในการให้ทนายความ ผูแ้ ทนในทางกฎหมายหรื อตัวเด็กเองเข้าร่ วมการพิจารณาคดี และให้การพิจารณาคดีเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยตามความเหมาะสม
การพิจารณาคดีจะดําเนิ นการภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเจ้าหน้าที่พิจารณาคดีสามารถได้รับ ลด หรื อปฏิเสธการชําระเงินค่าธรรมเนียมทนายคืน
หรื อค่าธรรมเนี ยมที่จ่ายให้กบั สถาบันที่ไม่ใช่สถาบันของรัฐบาลที่ผปู ้ กครองเป็ นผูช้ าํ ระในการตกลงคดี การร้องขอให้มีการพิจารณาคดี
การเรี ยกร้องการพิจารณาคดีหรื อร้องขอหมายแจ้งเรื่ องกระบวนการปกป้ องคุม้ กันที่สมบูรณ์ ผูป้ กครองสามารถติดต่อสํานักงานบริ การพิจารณาคดี
ตามข้อมูลด้านล่าง
มีสิทธิ์ที่จะได้ รับการไกล่ เกลี่ย
ผูป้ กครองควรพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งเรื่ องการศึกษาพิเศษของบุตรโดยการไกล่เกลี่ยโดยสมัครใจ
เป็ นกระบวนการการไกล่เกลี่ยที่จะหาทางแก้ปัญหาที่ท้ งั สองฝ่ ายยอมรับด้วยความช่วยเหลือของผูไ้ กล่เกลี่ยที่เป็ นกลาง
ผูป้ กครองหาทางไกล่เกลี่ยเองหรื อแยกจากกระบวนการพิจารณาคดีหรื อมีการไกล่เกลี่ยระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี
การไกล่เกลี่ยนี้ไม่สามารถนํามาใช้ชะลอสิ ทธิ์ของผูป้ กครองในกระบวนการพิจารณาคดี
มีสิทธิ์ในการร้ องเรียนเขตการศึกษาระดับเขตหรืออําเภอ
หากผูป้ กครองเชื่อว่าเขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอที่บุตรศึกษาอยูไ่ ด้การะทําการละเมิดต่อข้อกฎหมาย
พวกเขาอาจร้องเรี ยนกับสํานักศึกษามลรัฐแคลิฟอร์เนียได้
สํานักการศึกษาต้องตรวจสอบข้อร้องเรี ยนกล่าวหาเรื่ องการละเมิดกฏโดยการไม่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการศึกษาของผูด้ อ้ ยความสามารถ
กฏหมายการศึกษาพิเศษของรัฐ หรื อกฎระเบียบ แล้วออกรายงานการตรวจสอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
มีสิทธิ์ได้ รับทราบถึงระเบียบของโรงเรียนและทางเลือกการจัดการ
มีกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการพักการเรี ยนและการเชิ ญออกของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
โดยทัว่ ไปแล้วนักเรี ยนที่ดอ้ ยความสามารถอาจจะถูกพักการเรี ยนไม่ให้เข้าร่ วมในสภาพแวดล้อมการศึกษาทางเลือกแบบเดียวกับที่นกั เรี ยนที่ไม่ดอ้ ยควา
มสามารถศึกษาอยู่
หากนักเรี ยนที่ดอ้ ยความสามารถได้รับการศึกษาในรู ปแบบที่นกั เรี ยนที่ไม่ดอ้ ยความสามารถศึกษาอยู่ เป็ นเวลามากกว่าสิ บวัน
จะต้องมีการจัดประชุมเรื่ องการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพิจารณาเรื่ องความเหมาะสมของการศึกษาปั จจุบนั ของเด็กและขอบเขตที่ทาํ ให้ความด้อยโอกาส
คือสาเหตุของการประพฤติมิชอบ ไม่วา่ ตําแหน่งการเรี ยนของเด็กจะอยูใ่ นระดับใด
เขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอต้องจัดการศึกษาที่รัฐมอบให้อย่างเหมาะสมและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายให้
มีสิทธิ์รับทราบนโยบายเกี่ยวกับเด็กที่เข้ าศึกษาในโรงเรียนเอกชน
เขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอมีความรับผิดชอบในการระบุตวั นักเรี ยน, ตําแหน่ งของโรงเรี ยน
และประเมินนักเรี ยนที่ดอ้ ยความสามารถทีผ่ ปู ้ กครองนําตัวเข้าศึกษาในโรงเรี ยนเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม

เขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอไม่จาํ เป็ นต้องจัดการศึกษาพิเศษหรื อบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั นักเรี ยนเหล่านี้
นักเรี ยนเหล่านี้ไม่ได้รับสิ ทธิ์ในการรับบริ การการศึกษาพิเศษ ถึงแม้วา่ นักเรี ยนที่เข้าศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนอาจจะได้รับบริ การ
การดูแลในบางเรื่ องจากเขตการศึกษาระดับเขตหรื ออําเภอ
แหล่ งข้ อมูลเพิ่มเติ่ม
รายงานแจ้งฉบับนี้เป็ นบทสรุ ปย่อของกระบวนการปกป้ องคุม้ กันภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐ (20 USC Section 1412(d); 34 CFR 300.504; EC มาตรา 56301(d)(2), 56321, และ 56341.1(g)(1))
ท่านสามารถรับข้อมูล รายละเอียดของสิ ทธิ์ดา้ นการศึกษาพิเศษของผูป้ กครองและเด็กนี้ ได้จากกองการศึกษาพิเศษ สํานักการศึกษามลรัฐแคลิฟอร์เนีย
การรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ์ของผูป้ กครองหรื อการระงับข้อพิพาท รวมถึงการยืน่ เรื่ องร้องเรี ยน สามารถติดต่อกองการศึกษาพิเศษ สํานักการศึกษามลรัฐแคลิฟอร์เนี ย
บริ การชี้แนะกระบวนการปกป้ องคุม้ ครอง ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 800-926-0648 หรื อส่ งจดหมายไปที่:
California Department of Education (สํานักการศึกษามลรัฐแคลิฟอร์เนี ย)
Special Education Division (กองการศึกษาพิเศษ)
Procedural Safeguards Referral Service (บริ การชี้ แนะกระบวนการปกป้ องคุม้ ครอง)
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814

โทรศัพท์: 800-926-0648
โทรสาร: 916-327-3704
ต้องการไกล่เกลี่ยหรื อร้องขอให้มีการพิจารณาคดี ติดต่อ:
Office of Administrative Hearings (สํานักงานบริ การพิจารณาคดี)
Special Education Division (กองการศึกษาพิเศษ)
2349 Gateway Oaks, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231

โทรศัพท์: 916-263-0880
โทรสาร: 916-263-0890
เมื่อมีคําถาม: บริการชี้แนะกระบวนการปกป้องคุ้มครอง | speceducation@cde.ca.gov | 800-926-0647
ทดทวนล่าสุ ดเมื่อ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ 2010 - Thai

