ສັງລວມສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່
ນີ້ແມ່ນ ບົດສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານມີຄໍາອະທິບາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງ
ຄູມ
່ ືຂະບວນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍແ
່ ມ່ຜປ
ູ້ ກ
ົ ຄອງ (ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ) ຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນແຕ່ລະປີ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບສໍາ
ເນົາ (1) ຫຼັງຈາກການນໍາສົ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ, (2) ຫຼັງຈາກທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຫຼັກຂະ
ບວນອັນຄວນ (due process) ຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຄັ້ງທໍາອິດໃນປີຮຽນນັ້ນ; ແລະ (3) ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມີການຕັດສິນເພື່ອດໍາເນີນການທາງດ້ານ ວິໄນ
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບສໍາເນົາຂອງປື້ມຄູ່ມືຂະບວນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານ
ຮ້ອງຂໍເອົາ. ນອກຈາກສິດທິຂອງທ່ານ, ຄູມ
່ ຂ
ື ະບວນການປົກປ້ອງຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່ ຍັງມີລາຍຊື່ຂອງແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ບອກການ
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພິເສດກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດວິໄນນັກຮຽນ.
ບົດສັງລວມນີ້ສະໜອງໃຫ້ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍແ
່ ມ່ນ ເອກະສານປ່ຽນແທນ ຄູມ
່ ຂ
ື ະບວນການປົກປ້ອງຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່. ຖ້າມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄູ່ມຂ
ື ະບວນການປົກປ້ອງຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ບົດສັງລວມນີ້, ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆໃນປື້ມ ຄູ່ມື
ຂະບວນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສໍາລັບພໍ່ແມ່.

ສໍາລັບເດັກພິການແຕ່ລະຄົນຜູທ
້ ຕ
ີ່ ອ
້ ງການການສຶກສາພິເສດ, ເຂດໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ອົງການການສຶກສາປະຈຳເຂດມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຫາການສຶກສາທີເ່ ໝາະສົມແລະບໍ່ເສຍຄ່າ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີມ
່ ຂ
ີ ຈ
ໍ້ ໍາກັດນ້ອຍສຸດ.
ການສຶກສາພາກລັດທີເ່ ໝາະສົມແລະບໍເ່ ສຍຄ່າ (FAPE). ບໍເ່ ສຍຄ່າ ໝາຍເຖິງບໍລິການການສຶກສາພິເສດທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ເສຍ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ທ່ານອາດຈະຖືກຄິດໄລ່ຄ່າທໍານຽມການສຶກສາທົ່ວໄປແບບດຽວກັນກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນວ່າຄ່າທໍານຽມສໍາລັບກິດຈະກໍາຫຼັກສູດພິເສດ ຫຼືຄ່າ
ທໍານຽມຫ້ອງທົດລອງ. ເໝາະສົມ ໝາຍຄວາມວ່າໂປຣແກຣມການສຶກສາຂອງລູກທ່ານຕ້ອງສະໜອງການບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກທ່ານ
ີ ວາມໝາຍກວ້າງເຊິ່ງລວມ
ແລະການບໍລິການທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ. ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ ແມ່ນສໍານວນທີ່ມຄ
ເຖິງການເຂົ້າເຖິງ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປທີ່ນໍາໃຊ້ກັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ, ການເຂົ້າເຖິງກິດຈະກໍາ ແລະສະຖານທີ່ແບບດຽວກັນກັບ
ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ພິການ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຕໍ່ກັບເປົາ
້ ໝາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກໍານົດໄວ້ສະເພາະສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ.

ສະພາບແວດລ້ອມທີມ
່ ີຂຈ
ໍ້ ໍາກັດນ້ອຍສຸດ (LRE). ລູກຂອງທ່ານຈະເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກໍານອກການຮຽນ ແລະກິດຈະກໍາຫຼັກສູດພິ
ເສດ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ບໍ່ພິການໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມສູງສຸດ.

ສິດທິຂອງພໍແ
່ ມ່. ການສຶກສາ FAPE ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ LRE ສໍາລັບລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປອ້ງໂດຍສິດທິທີ່ທ່ານມີໃນນາມເປັນພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ. ສິດທິ
ພໍ່ແມ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກອ້າງອີງເຖິງໃນນາມມາດຕະການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພວກມັນຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ ແລະການຕັດສິນໃຈສໍາລັບລູກ
ຂອງທ່ານ. ມາດຕະການປົກປ້ອງເຫຼາ
ົ່ ນີ້ປະກອບມີ:
ສິດທິກ່ຽວກັບການມີສວ
່ ນຮ່ວມ:
(1) ທ່ານມີສິດໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນສໍາລັບການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານ,
(2) ທ່ານມີສິດເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພໍ່ແມ່ໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ, ແລະ
(3) ທ່ານມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງ
ການສຶກສາ FAPE.

ສິດທິກ່ຽວກັບການແຈ້ງການ:
(1) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງຢ່າງທ່ວງທັນເວລາກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ
ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE,
(2) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສະເໜີມາໃນການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງ
ການສຶກສາ FAPE,
(3) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການປະຕິເສດຈາກທາງເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼື ອົງການ AEA ໃນການປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃນການພິສູດຕົນຕົວ, ການ
ປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານ ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE, ແລະ
(4) ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການໃນແບບວິທີ ແລະພາສາທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.

ສິດທິກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີ:
(1) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນເພືອ
່ ຕັດສິນກໍານົດວ່າລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ,
(2) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບໍໃ່ ຫ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຄືນແກ່ລູກທ່ານ, ແລະ
(3) ທ່ານມີສິດຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼືປະຕິເສດບໍຍ
່ ິນຍອມເຫັນດີຕໍ່ກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລູກທ່ານເຂົ້າໃນການສຶກສາພິເສດ.
(4) ທ່ານມີສິດຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສໍາລັບການສຶບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບລູກຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ຕ້ອງ
ໄດ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການປະເມີນຜົນອາດຈະຖອນໄດ້ ກ່ອນທີ່ການປະເມີນຜົນຈະສໍາເລັດ. ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການບັນຈຸເຂົ້າ
ຮຽນເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະຖອນໄດ້ ກ່ອນມີການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ.

ສິດທິກ່ຽວກັບບັນທຶກ:
(1) ທ່ານມີສິດກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ,
(2) ທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງເອກະສານບັນທຶກ ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າບັນທຶກດັ່ງກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືເປັນຂໍ້ມູນຜິດພາດ, ແລະ
(3) ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ທ່ານມີສິດໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ບັນທຶກຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບອົງການ ຫຼືບຸກຄົນອື່ນ. ການເປີດເຜີຍບັນທຶກໂດຍບໍໄ່ ດ້
ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ພຽງແຕ່ໃນກໍລະນີສະເພາະເທົ່ານັ້ນ, ເຊັ່ນວ່າ ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບໂຮງຮຽນອື່ນທີ່
ນັກຮຽນໂອນໄປ, ເປັນການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບເຫດສຸກເສີນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຫຼືຄວາມປອດໄພ, ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຜູ້ກວດສອບ, ຫຼື ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ
ຫຼືໝາຍຮຽກຕົວຂອງສານ.

ສິດທິກ່ຽວກັບການປະເມີນການສຶກສາເອກະລາດ: ທ່ານມີສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນເອກະລາດ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍເ່ ສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີ
ນໍາການປະເມີນຜົນທີ່ດໍາເນີນໂດຍທາງໂຮງຮຽນ ແລະອົງການ AEA.
ສິດທິກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ັດແຍ້ງ:

ທ່ານມີສິດ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານໄກ່ເກ່ຍ ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ອົງການ AEA ລັດ Iowa ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກການໄກ່ເກ່ຍຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນທຸກໆບັນຫາ. ພະແນກສຶກສາລັດ Iowa ຍັງສາມາດຈັດຫາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍສໍາລັບບັນຫາເລື່ອງການສຶກສາພິເສດ. ນອກນັ້ນ ການ
ໄກ່ເກ່ຍເລື່ອງການສຶກສາພິເສດຍັງນໍາສົ່ງຫາກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ. ກອງປະຊຸມການໄກ່ເກ່ຍສະໜອງໂອກາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ທາງໂຮງຮຽນ
ຫຼືອົງການສຶກສາປະຈໍາເຂດ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງຮ່ວມກັນ ໂດຍຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທ່ານມີສິດ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ການພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຫຼກ
ັ due proces ຖ້າຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການພິສູດຕົນຕົວ, ການປະເມີນຜົນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກ
ທ່ານ ແລະ ການສະໜອງການສຶກສາ FAPE ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍວິທີການອື່ນ. ຄໍາຮ້ອງຕ້ອງໄດ້ເຮັດພາຍໃນສອງປີນັບແຕ່ທາງ
ໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການ AEA ໄດ້ດໍາເນີນການທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະນະຕັດສິນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະເໜີໃຫ້ມີກອງປະຊຸມ
ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ ຫຼືອົງການ AEA ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສະເໜີໃຫ້ມີກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນຈາກທາງພະແນກການສຶກສາລັດ
Iowa. ຄືກັນກັບກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼືກອງປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ ສະໜອງໂອກາດໃຫ້ທ່ານ ແລະເຂດໂຮງຮຽນ ຫຼືອົງການການ
ສຶກສາປະຈໍາເຂດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ມີ. ການພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process ຈະມີປະທານຕັດສິນໂດຍຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງຍຸດຕິ
ທໍາ ຜູ້ທີ່ຈະຮັບຟັງທັງສອງຝ່າຍ, ກວດເບິ່ງຫຼັກຖານ, ແລະ ອອກຄໍາຕັດສິນ. ຄໍາຕັດສິນຈາກການພິຈາລະນາຕາມຫຼັກ Due process ສາມາດອຸທອນຂຶ້ນໄປຫາ
ສານໄດ້.
ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະຊຸມກ່ອນການອຸທອນ ຫຼືການພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມຫຼັກ due process, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກ
ທ່ານບໍສ
່ າມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍມ
່ ີການເຫັນດີຈາກທ່ານ ຈົນກວ່າຂໍ້ຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບຂໍ້ລະບຽບ “ຕາຍຕົວ” ນີ້ ເມື່ອ
ການລະເມີດປະມວນລະບຽບການປະພຶດກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ອາວຸດ, ຢາເສບຕິດ ຫຼື ການບັດເຈັບຮ່າງກາຍທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ຂອງນັກຮຽນອາດຈະຖືກປ່ຽນແປງເປັນການຊົ່ວຄາວຍ້ອນເຫດຜົນຄວາມປອດໄພ.

່ ຄໍາຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫຼືຂໍ້ບັງຄັບກ່ຽວກັບການສຶກສາພິເສດໄດ້ຖືກລະເມີດ. ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ທ່ານມີສິດ ຍືນ
ພາຍໃນໜຶ່ງປີນັບຈາກມີການກ່າວຫາການລະເມີດ. ຄໍາຮ້ອງຮຽນຈະຖືກກວດກາເບິ່ງໂດຍພະແນກສຶກສາລັດ Iowa ແລະມີບົດລາຍງານເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ.

ສິດທິກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍຄືນ: ພາຍໃຕ້ກໍລະນີສະເພາະ, ພໍແ
່ ມ່ນັກຮຽນມີສິດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຄືນສໍາລັບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຄ່າທໍານຽມນະທາຍ
່ ຂ
ື ະບວນການປົກປ້ອງຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບພໍແ
່ ມ່.
ຄວາມ ຫຼືລາຍຈ່າຍຄ່າໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢູ່ໃນ ຄູມ

ການໂອນສິດທິ. ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ຈະໂອນໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ພິການເມື່ອຮອດອາຍຸພົ້ນນິຕິພາວະ ເວັ້ນເສຍແຕ່ພໍ່ແມ່ ຫຼືມໃີ ຜຜູ້ໜຶ່ງດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍທີ່ຈໍາເປັນ

ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ປກ
ົ ຄອງຕາມກົດໝາຍຂອງເດັກທີ່ຫາກໍ່ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ໃນລັດ Iowa, ນັກຮຽນຈະຮອດອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະໃນວັນເກີດຄົບຮອບ 18 ປີ, ໃນວັນ
ແຕ່ງງານຂອງນັກຮຽນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ, ຫຼື ເມື່ອເວລານັກຮຽນອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຖືກຄຸມຂັງໃນສະຖານດັດສ້າງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຫຼືເດັກນ້ອຍ, ຂອງລັດ ຫຼືທ້ອງຖິ່ນ.

່ ຂ
ື ະບວນການປົກປ້ອງຄຸມ
້ ຄອງສໍາລັບພໍແ
່ ມ່.
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