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QUYỀN HẠN CỦA PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ HỌC SINH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT  

 

Thông báo về Thủ Tục Bảo Vệ mô tả những quyền hạn của phụ huynh / người giám hộ của trẻ 
em khuyết tật và thủ tục bảo vệ các quyền đó theo như luật giáo dục của tiểu bang và liên bang 
quy định. Một số quyền hạn quan trọng của phụ huynh / giám hộ được nêu ra dưới đây, cũng như 
hướng dẫn cho phụ huynh / người giám hộ nào nói tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh để họ có 
thể yêu cầu dịch vụ phiên dịch và dịch thuật từ Sở Giáo Dục. 

• Quyền được bảo mật, kiểm tra và xem lại các hồ sơ giáo dục của con quý vị. 
• Quyền cho phép hoặc từ chối sự chấp thuận của quý vị trước khi đánh giá, tái đánh giá 

và đưa vào chương trình giáo dục đặc biệt ban đầu. 
• Quyền tham gia các phiên họp liên quan đến việc phát hiện, đánh giá và xếp lớp cho con 

quý vị, và cung cấp FAPE (một chương trình giáo dục công lập thích hợp miễn phí) cho 
con quý vị. 

• Quyền được nhận thông báo trước bằng văn bản về bất cứ thay đổi nào trong chương 
trình giáo dục của con quý vị hoặc Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP). 

• Quyền Giáo Dục Công Lập Thích Hợp Miễn Phí (FAPE) cho con quý vị. 
• Quyền cho con em quý vị đến lớp, tham gia các sinh hoạt ngoại khóa và không phải là 

học tập và nhận các dịch vụ như trẻ em không bị khuyết tật ở mức tối đa thích hợp. 
• Quyền yêu cầu một buổi xét xử công bằng nếu quý vị không đồng ý với nhóm IEP về 

việc nhận dạng, đánh giá, hoặc xếp lớp cho con của mình hoặc việc cung cấp FAPE cho 
em. 

• Quyền thu hồi sự chấp thuận nếu quý vị không muốn con em mình tiếp nhận dịch vụ 
giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. 

• Quyền tham gia có ý nghĩa vào quá trình IEP. 
• Quyền tham gia dịch vụ phiên dịch và / hoặc dịch thuật của Sở Giáo Dục. Quý vị được 

khuyến khích đăng ký sử dụng dịch vụ phiên dịch và dịch thuật của Sở Giáo Dục vào bất 
cứ lúc nào. Ví dụ, Trợ lý Tư Vấn Song Ngữ (BCAs) sẽ sẵn sàng cung cấp dịch vụ thông 
dịch nếu cần. Ngoài ra, quý vị được khuyến khích yêu cầu dịch vụ phiên dịch và / hoặc 
dịch thuật sau đó nếu các dịch vụ thông dịch không cho phép quý vị tham gia vào quá 
trình IEP một cách có ý nghĩa. Để làm được như vậy, quý vị có thể  liên hệ với Liên Lạc 
Viên Giáo Dục Đặc Biệt (SEL) được phân công đến trường của con mình. 

  
Để có mô tả đầy đủ về quyền hạn của phụ huynh / giám hộ, xin quý vị vui lòng tham khảo Thông 
Báo về Các Thủ Tục Bảo Vệ. Quý vị có thể đọc toàn bộ hướng dẫn Thủ Tục Bảo Vệ trên trang 
web sau đây: 

 


