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Thông Báo Hàng Năm Về Dịch Vụ  Dành Cho Học Sinh Khuyết Tật 
Bao Gồm Giáo Dục Đặc Biệt và Học Sinh Khuyết Tật Được Bảo Vệ 

 

Các Trường Công Lập Philadelphia và Đơn Vị Trung Gian Philadelphia (IU26) 
cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho những trẻ 
em khuyết tật từ ba (3) đến hai mươi mốt (21) tuổi. Mục đích của thông báo 
này là trình bày (1) các loại khuyết tật mà đứa trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận 
các chương trình và dịch vụ đó, (2) chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch 
vụ liên quan có sẵn, (3) quá trình các trường công lập đánh giá học sinh đó để 
xác định chúng có đủ điều kiện hay không, và (4) các quyền hạn đặc biệt liên 
quan đến trẻ em, phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý của chúng. 
HỌC SINH ĐƯỢC PHỤC VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC    
ĐẶC BIỆT 
Dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ phục vụ cho những học sinh nào bị một hoặc 
nhiều khuyết tật về thân thể hay tâm thần như sau: 

• tự kỷ  
• điếc / mù  
• rối loạn cảm xúc  
• khiếm thính, kể cả bị điếc  
• chậm phát triển tâm thần  
• nhiều khuyết tật  
• chỉnh hình  
• suy giảm sức khỏe khác  
• khuyết tật cụ thể về học tập   
• về ngôn ngữ  
• chấn thương sọ não; và 
• khiếm thị kể cả mù  
• chậm phát triển (trong trường hợp 

của đứa trẻ lớp nhà trẻ) 

MIÊU TẢ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 
ĐẶC BIỆT  

Các trường công lập/IU26 cung cấp những 
chương trình giáo dục đặc biệt thích hợp và các 
dịch vụ có liên quan: 
 • miễn phí cho phụ huynh; 
 • cho toàn trường, trực tiếp, giới thiệu tham 
khảo hoặc bằng hợp đồng; 
 • cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu giáo dục 
cho đứa trẻ; 
 • được tính toán hợp lý để mang lại lợi ích 
giáo dục và tiến bộ đáng kể và được thiết kế cho 
phù hợp với một chương trình giáo dục cá nhân. 
Giáo dục đặc biệt được thiết kế để đáp ứng nhu 
cầu của học sinh nào đủ điều kiện, bao gồm cả thiết kế đặc biệt và được thực hiện trong 
lớp học, gia đình, môi trường cộng đồng, bệnh viện, các tổ chức và các bối cảnh khác.  
Các dịch vụ liên quan dành cho học sinh bao gồm việc vận chuyển, dịch vụ hỗ trợ và 
khắc phục khác giúp cho học sinh hưởng được những lợi ích từ chương trình giáo dục 
đặc biệt. Ví dụ như: kỹ năng nói chuyện và thính giác, các dịch vụ tâm lý, vật lý trị liệu 
và nghề nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, dịch vụ y tế học đường, dịch vụ y tế để chẩn 
đoán hoặc đánh giá, tư vấn và giáo dục phụ huynh, dịch vụ tư vấn giải trí, dịch vụ tư 
vấn phục hồi chức năng và dịch vụ hỗ trợ công nghệ. 

  GIỚI THIỆU HỌC SINH ĐI KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ  
Các trường công lập / IU26 có thủ tục để xác định những học sinh nào cần giáo 
dục đặc biệt. Những thủ tục này được gọi là "kiểm tra" và "đánh giá." Nếu nghi 
ngờ học sinh bị khuyết tật, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc phụ huynh có 
thể đề nghị cho đứa trẻ được kiểm tra và / hoặc đánh giá. Nếu phụ huynh nghi 
ngờ rằng con mình bị khuyết tật và cần giáo dục đặc biệt thì họ có thể liên hệ 
với vị hiệu trưởng vào bất cứ lúc nào để cho con em họ được kiểm tra và đánh 
giá. Các hoạt động "kiểm tra" bao gồm: lập tức xem xét các tài liệu có sẵn như 
hồ sơ sức khỏe, phỏng vấn phụ huynh và lịch sử của đứa trẻ lúc còn nhỏ; đánh 
giá chức năng thính giác và thị giác; xác định phản ứng của học sinh; và kiểm 
tra kỹ năng nói chuyện và ngôn ngữ. Nếu kết quả của việc kiểm tra dẫn đến đề 
nghị đánh giá học sinh, nhóm đánh giá sẽ tiến hành việc đánh giá. Việc đánh giá 
không thể được tiến hành nếu không có văn bản đồng ý của phụ huynh. Để biết 
thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo ý kiến của giáo sư cố vấn trường. 

Pháp luật của tiểu bang và liên bang dành nhiều quyền hạn và sự bảo vệ cho trẻ 
em khuyết tật và phụ huynh của chúng. Sau đây là bản tóm tắt các quyền hạn và 
bảo vệ này. Nếu muốn, quý vị có thể liên lạc với vị phối trí viên giáo dục đặc biệt 
hoặc hiệu trưởng các trường công lập địa phương để có được toàn bộ văn bản tóm 
tắt các quyền hạn và bảo vệ bởi luật pháp, cùng với những thông tin về dịch vụ 
pháp lý và tư vấn với chi phí thấp. 
 

  QUYỀN HẠN VÀ BẢO VỆ  

THÔNG BÁO TRƯỚC: Các trường công lập phải thông báo cho quý vị bằng 
văn bản mỗi khi nhà trường đề xuất việc bắt đầu hoặc thay đổi việc xác định, 
đánh giá, chương trình giáo dục hoặc xếp lớp của một đứa trẻ hoặc bất cứ khi 
nào nhà trường từ chối việc tiến hành hoặc thay đổi sự xác định, đánh giá, 
chương trình giáo dục, hoặc xếp lớp theo yêu cầu của phụ huynh. Thông báo 
này phải kèm theo một mô tả bằng văn bản cho biết lý do đề nghị hoặc từ chối, 
và nếu sự lựa chọn bị từ chối thì cho biết lý do.  
ĐỒNG Ý: Các trường công lập không thể tiến hành việc đánh giá hoặc việc cung cấp 
chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan mà không có sự đồng ý bằng 
văn bản của phụ huynh. Một trường công lập không thể dùng buổi họp xét xử để bỏ qua 

sự từ chối của cha mẹ trong việc xếp lớp giáo dục đặc biệt cho con họ. Một trường công 
lập có thể bỏ qua sự đồng ý cho việc đánh giá ban đầu bằng cách yêu cầu sự phê chuẩn 
của một viên chức xét xử vô tư hoặc của quan tòa sau phiên xét xử. Tuy nhiên, nếu phụ 
huynh không trả lời yêu cầu bằng văn bản cho phép đánh giá lại, các trường công lập có 
thể tiến hành đánh giá mà không cần sự đồng ý. 
 
THỦ TỤC BẢO VỆ ĐÁNH GIÁ:  Việc đánh giá để xác định việc đủ điều kiện và nhu 
cầu hiện tại cho chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan phải được tiến 
hành một cách vô tư về chủng tộc, văn hóa, hay ngôn ngữ. Đánh giá không thể bao gồm 
chỉ một bài kiểm tra hoặc đánh giá. Bài thi phải đo lường một cách hiệu quả về tâm lý, 
xã hội, tình cảm hoặc các đặc điểm học tập hoặc hành vi mà các trường đang sử dụng nó 
để đo lường. Kiểm tra và đánh giá phải được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn chuyên môn 
và các chỉ tiêu do các nhà xuất bản thiết lập. Nó phải được thực hiện bằng ngôn ngữ mẹ 
đẻ của đứa trẻ. 

TÍNH BẢO  MẬT: Các hồ sơ, tài liệu nào là một phần của quá trình đánh giá và kiểm tra 
đều được giữ kín và được bảo vệ theo như Quyền Giáo Dục Gia Đình và Đạo Luật Bảo 
mật (FERPA). Các sở giáo dục, các đơn vị trung gian, và các trường hợp đồng bảo quản 
những hồ sơ của các trẻ em theo học tại trường, kể cả học sinh khuyết tật. Tất cả hồ sơ 
được bảo quản và bảo mật nghiêm ngặt. Theo luật pháp của tiểu bang, ngoại trừ được 
phép của FERPA, nhà trường phải được sự đồng ý của quý vị, hoặc sự đồng ý của một 
đứa trẻ đã đến tuổi trưởng thành trước khi tiết lộ những thông tin cá nhân. Ở tiểu bang 
Pennsylvania, tuổi trưởng thành là 21 tuổi. Mỗi cơ quan tham gia phải bảo mật thông tin 
cá nhân khi thu thập, lưu trữ, tiết lộ, và khi hủy bỏ những thông tin này. Một viên chức tại 
mỗi cơ quan tham gia phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá 

nhân nào. Để kiểm tra công khai, mỗi cơ quan tham 
gia phải giữ một danh sách gồm tên họ và chức vụ 
của những nhân viên nào có thể truy cập thông tin cá 
nhân. Để biết thêm thông tin liên quan đến hồ sơ học 
sinh, phụ huynh có thể tham khảo FERPA 
Thông báo này chỉ là một bản tóm tắt của các dịch 
vụ giáo dục đặc biệt, các hoạt động đánh giá và kiểm 
tra, các quyền hạn và sự bảo vệ liên quan đến trẻ em 
khuyết tật, trẻ em được cho là bị khuyết tật, và phụ 
huynh của chúng. Để biết thêm thông tin hoặc yêu 
cầu thẩm định, kiểm tra học sinh công lập hoặc tư 
thục, hãy liên lạc các trường có tên trong danh sách 
dưới đây. Đối với trẻ em mầm non tuổi (lứa tuổi 3-
5), quý vị có thể lấy những thông tin, yêu cầu kiểm 
tra và đánh giá bằng cách liên hệ với Elwyn Seeds 
tại 215-222-8054 

THÔNG TIN BỔ SUNG 
Thông tin chi tiết về dịch vụ giáo dục đặc biệt và các chương trình và chính sách 
Philadelphia / IU26 có sẵn tại Sở Giáo Dục / IU26 theo yêu cầu. Bất cứ những ai muốn 
biết thêm nên liên hệ với hiệu trưởng trường của con mình. Thông tin và việc truyền đạt sẽ 
bằng Anh Ngữ, nhưng sẽ được cung cấp bằng tiếng mẹ đẻ hoặc nếu thích hợp sẽ bằng 
những phương tiện truyền thông khác mà phụ huynh sử dụng. 
Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Sở Giáo Dục Philadelphia: 
https://www.philasd.org/specializedservices/ 
 
Văn Phòng Dịch Vụ Đặc Biệt (OSS) 
440 N. Broad Street, Lầu 2. | Phila., PA 19130 | P: 215-400-4170 | Phụ Huynh #: 267-784-

9274 
Văn Phòng Charter, Đối Tác, và Trường Mới  
Email: charters@philasd.org | Điện Thoại: 215-400-4090 
Learning Network 1 
South Phila. High | 2101 S. Broad Street, Phila., PA 19148 | P: 215-400-5043 
Learning Network 2 
Middle Years School | 4725 Fairmount Ave., Phila., PA 19139 | P: 215-400-5043 
Learning Network 3 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Phòng 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 4 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Phòng 210 | P: 215-400-6147 
Learning Network 5 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, Lầu 5, Phila., PA 19133 | P: 215-400-8050 
Learning Network 6 
Hill-Freedman | 1100 E. Mt. Pleasant Ave., Phila., PA 19150 | P: 215-400-8052 
Learning Network 7 
Grover Washington M.S. | 201 E. Olney Ave., Phila., PA 19120 | P: 215-400-8054 
Learning Network 8 
4101 Chalfont Drive, Phila., PA 19154 | P: 215-400-8056 
Learning Network 9 
Lincoln High | 3201 Ryan Ave., Phila., PA 19136 | Suite 206 | P: 215-400-5289 
Learning Network 10 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., Lầu 3, Phila., PA 19143 | P: 215-400-6113 
Learning Network 11 
Rivera Building | 2603 N. 5th Street, Lầu 5, Phila., PA 19133 | P: 215-400-6113 
Learning Network 12 
Catherine Annex | 6900 Greenway Ave., Lầu 5, Phila., PA 19143 | P: 215-400-5361 
Learning Network 13 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | Phòng 210 | P: 215-400-5361 
Acceleration Network 
McMichael School | 3543 Fairmount Ave., Phila., PA 19104 | P: 215-400-5289 
Innovation Network 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6792 
Opportunity Network 
440 N. Broad Street, Phila., PA 19130 | P: 215-400-6385 

http://www.philasd.org/specializedservices/
mailto:charters@philasd.org
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