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สทิธกิารศกึษาพเิศษของบดิามารดาและเด็ก 
ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาส าหรบัคนพกิาร ภาค ข. (Individuals with 

Disabilities Education Act, Part B) และ  
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาของรฐัแคลฟิอรเ์นยี (California Education Code) 

ถอ้ยค าแถลงความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาความแบบ
ป้องกนั (Procedural Safeguards) 

ปรบัปรงุใหมเ่ดอืนตลุาคม 2559 
  
หมำยเหต:ุ ค ำวำ่ โรงเรยีนของภำครัฐ (school district) ทีใ่ชใ้นเอกสำรฉบบันี ้
ใชเ้พือ่อธบิำยถงึโรงเรยีนใดก็ตำมภำยใตร้ะบบกำรศกึษำของรัฐทีรั่บผดิชอบในกำรจัดท ำแผนกำรศกึษำพเิศษ
ส ำหรับบตุรของทำ่น  ค ำวำ่ กำรประเมนิ (assessment) 
ใชเ้พือ่หมำยถงึกำรประเมนิผลหรอืกำรทดสอบ โดยรัฐบญัญัตขิองสหรัฐ (อเมรกินั) และกฎหมำยระดบัมลรัฐ 
(Federal and state laws) ทีไ่ดรั้บกำรอำ้งถงึตลอดถอ้ยค ำแถลงนี ้จะใชเ้ป็นอกัษรยอ่ภำษำองักฤษ 
ซึง่ไดอ้ธบิำยไวใ้นอภธิำนศพัทใ์นหนำ้สดุทำ้ยของประกำศฉบบันี ้
 
 
 

ถอ้ยค าแถลงความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาความแบบป้องกนั (Procedural Safeguards) 
คอือะไร 
 
ขอ้มลูนีไ้ดจ้ัดไวใ้หแ้กท่ำ่นในฐำนะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ ผูป้กครองตำมกฎหมำย 
และผูท้ ำหนำ้ทีแ่ทนบดิำมำรดำของเด็กพกิำรทีม่อีำยจุำกสำม (3) ปีจนถงึอำยยุีส่บิเอ็ด (21) ปี 
และนักเรยีนทีม่อีำยถุงึสบิแปด (18) ปี หรอืบรรลนุติภิำวะ 
พรอ้มภำพรวมของสทิธทิำงกำรศกึษำของคณุหรอืควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำมแบบป้องกนั 
 

ถอ้ยค ำแถลงควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม (Procedural Safeguards) 
ก ำหนดขึน้ภำยใตพ้ระรำชบญัญตักิำรศกึษำส ำหรับคนพกิำร (ในภำษำองักฤษมคีวำมหมำยวำ่ IDEA) 
และตอ้งจดัหำใหแ้กค่ณุในเวลำใดๆ ตอ่ไปนี:้ 

 เมือ่ทำ่ไดข้อส ำเนำ 

 ในครัง้แรกทีบ่ตุรของทำ่นถกูเรยีกใหเ้ขำ้รับกำรประเมนิกำรศกึษำพเิศษ 
 ทกุครัง้ทีท่ำ่นไดรั้บแผนกำรประเมนิเพือ่ประเมนิผลบตุรของทำ่น 
 เมือ่ไดรั้บสถำนกำรณ์หรอืค ำฟ้องตำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process 

complaint) ในปีกำรศกึษำเป็นครัง้แรก และ 
 เมือ่ค ำพพิำกษำมคี ำสัง่ใหเ้พกิถอนค ำวนิจิฉัยทีเ่ป็นกำรเปลีย่นแปลงกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถ 

(placement) 
 

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321, และ 56341.1[g] [1])  

 
 

พระราชบญัญตักิารศกึษาส าหรบัคนพกิาร (Individuals with Disabilities Education 
Act (IDEA)) คอือะไร 
 
IDEA คอืรัฐบญัญตัขิองสหรัฐ (อเมรกินั) ทีก่ ำหนดใหโ้รงเรยีนของภำครัฐจดัหำ 
"กำรศกึษำของรัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย" (ในภำษำองักฤษมคีวำมหมำยวำ่ FAPE) 
ใหแ้กเ่ด็กพกิำรและทพุพลภำพ (children with disabilities) 
กำรศกึษำของรัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย (free appropriate public education) 
หมำยถงึกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งซึง่จัดหำไวต้ำมทีร่ะบใุนแผนกำรศกึษำเฉพำะบคุคล 
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(เป็นทีรู่จั้กกนัในชือ่ภำษำองักฤษวำ่ IEP) และอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุดแูลของรัฐ (public supervision) 
ใหแ้กบ่ตุรของทำ่นโดยไมค่ดิคำ่ใชจ้ำ่ย 

 
 
ขา้พเจา้จะมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรของขา้พเจา้ไดห้รอืไม ่
  

ทำ่นตอ้งไดรั้บโอกำสใหม้สีว่นรว่มในกำรประชมุเพือ่กำรวนิจิฉัยสัง่กำรใดๆ 
ทีเ่กีย่วกบัแผนกำรศกึษำพเิศษของบตุรของทำ่น ทำ่นมสีทิธเิขำ้รว่มกำรประชมุทมี IEP 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงตวั (คณุสมบตั)ิ กำรประเมนิ 
หรอืกำรจัดกลุม่ตำมระดบัควำมสำมำรถทำงกำรศกึษำ (educational placement) 
ของบตุรของทำ่นและเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั FAPE ของบตุรของทำ่น (20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 
CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]) 
  
บดิำมำรดำ หรอืผูป้กครอง หรอืหน่วยงำนรำชกำรดำ้นกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ (LEA) 
มสีทิธเิขำ้รว่มในกำรพัฒนำของ IEP 
และมสีทิธิแ์สดงเจตจ ำนงโดยใชเ้ทปอเิล็กทรอนกิสบ์นัทกึเสยีงรำยงำนกำรประชมุในกำรประชมุทมี IEP  
และบดิำมำรดำหรอืผูป้กครองตอ้งแสดงเจตจ ำนงขอบนัทกึกำรประชมุตอ่สมำชกิทมี IEP 
เพือ่ใหท้รำบอยำ่งนอ้ย 24 ชัว่โมงกอ่นกำรประชมุ หำกบดิำมำรดำหรอืผูป้กครองไมย่นิยอมให ้LEA 
ใชเ้ทปบนัทกึเสยีงกำรประชมุ IEP แลว้ ก็จะตอ้งไมม่กีำรบนัทกึกระประชมุลงในเครือ่งบนัทกึเสยีง 

 

สทิธขิองทำ่นจะรวมไปถงึขอ้มลูดำ้นควำมพรอ้มของ FAPE 
และทำงเลอืกของแผนกำรศกึษำทัง้หมดทัง้ในสว่นทีเ่ปิดเผยและไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่ำธำรณะ  (20 USC 
1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301, 56341.1[g][1], และ 56506) 
  
 

ขา้พเจา้ขอรบัความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิไดจ้ากทีไ่หนบา้ง 
  

เมือ่มคีวำมกงัวลเกีย่วกบักำรศกึษำของบตุร 
สิง่ส ำคัญคอืทำ่นตอ้งตดิตอ่ครขูองบตุรของทำ่นหรอืผูบ้รหิำรเพือ่พดูคยุเกีย่วกบับตุรและปัญหำใดก็ตำมทีท่ำ่น
พบ  บคุลำกรในโรงเรยีนของภำครัฐหรอืในเขตพืน้ทีแ่ผนกำรศกึษำพเิศษ (SELPA) 
ของทำ่นจะตอบค ำถำมเกีย่วกบับตุรและสทิธขิองทำ่น รวมถงึควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม 
(Procedural Safeguards) 
นอกจำกกำรสนทนำอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรเมือ่ทำ่นมคีวำมกงัวลนีจ้ะชว่ยทำ่นแกปั้ญหำไดบ้อ่ยครัง้แลว้ 
ยงัเป็นกำรคงไวซ้ ึง่กำรสือ่สำรแบบเปิดกวำ้ง  
 
ทำ่นอำจตอ้งกำรตดิตอ่องคก์รใดสกัแหง่ของสมำคมผูป้กครองของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
(ศนูยเ์สรมิสรำ้งพลังครอบครัวและสถำบนัฝึกอบรมส ำหรับผูป้กครอง) 
ทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำขึน้มำเพือ่สง่เสรมิควำมรว่มมอืกนัระหวำ่งบดิำมำรดำและนักกำรศกึษำเพือ่พัฒนำระบบกำรศึ

กษำ ตดิตอ่ขอ้มลูองคก์รตำ่งๆ ทีพ่บบนเว็บเพจสมำคมผูป้กครองของรัฐแคลฟิอรเ์นยีดำ้นกำรศกึษำพเิศษของ 
 CDEเหลำ่นีไ้ดท้ีh่ttp ://www.cde.ca.gov/sp/se/aa/caprntorg.asp 
 

แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิแสดงอยูใ่นตอนทำ้ยของเอกสำรฉบบันี ้
เพือ่ชว่ยใหท้ำ่นมเีขำ้ใจในควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม (Procedural Safeguards) 

 

จะท าอยา่งไรถา้บตุรของขา้พเจา้หหูนวก หตูงึ ตาบอด มคีวามบกพรอ่งทางการมองเห็น 
หรอืหหูนวกตาบอด 
 

มโีรงเรยีนของภำครัฐส ำหรับกำรศกึษำพเิศษ (State Special School) 
สำมแหง่ทีแ่ตล่ะแหง่ใหบ้รกิำรนักเรยีนทีห่หูนวก หตูงึ ตำบอด มคีวำมบกพรอ่งทำงกำรมองเห็น 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp
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หรอืหหูนวกตำบอด ไดแ้ก ่โรงเรยีนส ำหรับคนหหูนวกแคลฟิอรเ์นยี (California Schools for the Deaf) 
ในเมอืงฟรมีอนตแ์ละเมอืงรเีวอรไ์ซต ์และโรงเรยีนส ำหรับคนตำบอดแคลฟิอรเ์นยี (California School for the 
Blind) ในเมอืงฟรมีอนต ์
โรงเรยีนของภำครัฐส ำหรับคนหหูนวกทัง้สองแหง่มแีผนกำรศกึษำทัง้แบบโรงเรยีนประจ ำและโรงเรยีนทั่วไปใ
หก้บันักเรยีนจำกวัยทำรกจนถงึอำย ุ21 ปี โรงเรยีนส ำหรับคนตำบอดแคลฟิอรเ์นยี (California School for 
the Blind) มแีผนกำรศกึษำดังกลำ่วใหก้บันักเรยีนอำย ุ5 ปีจนถงึอำย ุ21 ปี 
โรงเรยีนของภำครัฐส ำหรับกำรศกึษำพเิศษ (State Special School) 
ยงัใหบ้รกิำรดำ้นกำรประเมนิและควำมชว่ยเหลอืดำ้นเทคนคิดว้ย 

ส ำหรับขอ้มลูเกีย่วกับโรงเรยีนของภำครัฐส ำหรับกำรศกึษำพเิศษ (State Special School) เพิม่เตมิ 
โปรดเขำ้ชมเว็บไซตก์ระทรวงศกึษำธกิำรของรัฐแคลฟิอรเ์นยี (CDE) ที ่http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ 
หรอืสอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ำกสมำชกิในทมี IEP ของบตุรของทำ่น 

 

ถอ้ยค าแถลงถอ้ยค าแถลง ความยนิยอม การประเมนิ 
การแตง่ต ัง้ตวัผูท้ าหนา้ทีแ่ทนบดิามารดา และการเขา้ถงึระเบยีน 

(Record) 
 
 

ถอ้ยค าแถลงถอ้ยค าแถลงลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

ถอ้ยค าแถลงถอ้ยค าแถลงมคีวามจ าเป็นตอนไหน 

 

จะตอ้งไดรั้บถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงนีเ้มือ่โรงเรยีนของภำครัฐเสนอหรอืปฏเิสธทีจ่ะเริม่กำรเปลีย่นแปลงในก
ำรแสดงตวั กำรประเมนิ หรอืกำรจัดกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถทำงกำรศกึษำ (educational placement) 
ของบตุรของทำ่นดว้ยควำมจ ำเป็นพเิศษหรอืดว้ยขอ้ก ำหนดของกำรศกึษำของรัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใช ้

จำ่ย (free appropriate public education) (20 USC 1415[b][3] และ (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 
CFR 300.503; EC 56329 และ 56506[a])  
 

โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งใหข้อ้มลูทำ่นเกีย่วกบักำรประเมนิผลทีถ่กูเสนอขึน้มำของบตุรของทำ่นดว้ยถอ้ยค ำแถ
ลงถอ้ยค ำแถลงเป็นลำยลักษณ์อกัษรหรอืแผนประเมนิภำยในสบิหำ้ (15) 
วันหลังกำรรอ้งขอประเมนิผลเป็นลำยลักษณ์อกัษรของทำ่น 
ถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงจะตอ้งเขำ้ใจไดด้ว้ยภำษำแมข่องทำ่นหรอืรปูแบบกำรสือ่สำรขอ้มลูอยำ่งอืน่ 
เวน้เสยีแตว่ำ่ไมส่ำมำรถท ำไดอ้ยำ่งชดัเจน (34 CFR 300.304; EC 56321) 
 
 

ถอ้ยค าแถลงถอ้ยค าแถลงจะบอกกลา่วอะไรใหข้า้พเจา้ขา้พเจา้ไดท้ราบบา้ง 

  

ถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงลว่งหนำ้เป็นลำยลักษณ์อกัษรตอ้งมรีำยกำรดังตอ่ไปนี:้ 
 

1. กำรพรรณนำกำรกระท ำทีถ่กูเสนอหรอืปฏเิสธโดยโรงเรยีนของภำครัฐ 
2. ค ำอธบิำยวำ่เหตใุดจงึมกีำรเสนอหรอืปฏเิสธกำรกระท ำ  
3. กำรพรรณนำวธิดี ำเนนิกำรประเมนิ ระเบยีน (record) 

หรอืรำยงำนหน่วยงำนรำชกำรแตล่ะอยำ่งทีเ่ป็นพืน้ฐำนกำรกระท ำทีถ่กูเสนอหรอืปฏเิสธ 
4. ขอ้ควำมทีก่ลำ่ววำ่บดิำมำรดำของเด็กพกิำรอยูภ่ำยใตค้วำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม (Procedural 

Safeguards) 
5. แหลง่ขอ้มลูส ำหรับบดิำมำรดำทีใ่ชต้ดิตอ่เพือ่ไดรั้บควำมชว่ยเหลอืในกำรท ำควำมเขำ้ใจขอ้ก ำ 

หนดของสว่นนี ้
6. กำรพรรณนำทำงเลอืกอืน่ๆ ทีท่มี IEP น ำขึน้มำพจิำรณำและเหตผุลทีท่ำงเลอืกเหลำ่นัน้ถกูปฏเิสธ และ 

http://www.cde.ca.gov/sp/ss/
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7. กำรพรรณนำปัจจัยอืน่ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกระท ำทีถ่กูเสนอหรอืปฏเิสธ (20 USC 1415[b][3] และ 
[4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503) 

 
 

ความยนิยอมของบดิามารดา 

  
 

ความยนิยอมของขา้พเจา้มคีวามจ าเป็นตอ่การประเมนิเมือ่ไร 

  

ทำ่นมสีทิธแินะน ำบตุรของทำ่นเขำ้รับบรกิำรดำ้นกำรศกึษำพเิศษ 
ทำ่นตอ้งใหค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกอ่น 
กำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำพเิศษครัง้แรกของบตุรของทำ่นถงึจะด ำเนนิกำรได ้
หลังไดรั้บกำรเสนอแผนกำรประเมนิ บดิำมำรดำมเีวลำอยำ่งนอ้ยสบิหำ้ (15) วันเพือ่ตัดสนิใจ 
กำรประเมนิจะเริม่โดยทันททีีไ่ดรั้บควำมยนิยอมและตอ้งเสร็จสมบรูณ์รวมถงึ IEP 
ไดรั้บกำรพัฒนำภำยในหกสบิ (60) วันหลังควำมยนิยอมของทำ่น  
 
 

ความยนิยอมของขา้พเจา้มคีวามจ าเป็นตอ่การเขา้รบับรกิารเมือ่ไร 

 

ทำ่นตอ้งใหค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกอ่น 
โรงเรยีนของภำครัฐของทำ่นถงึจะใหก้ำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งแกบ่ตุรของทำ่นได ้ 
 

 

ใชว้ธิดี าเนนิการแบบใดเมือ่บดิามารดาไมใ่หค้วามยนิยอม 

 

หำกทำ่นไมใ่หค้วำมยนิยอมเพือ่เริม่กำรประเมนิหรอืละเลยกำรตอบรับค ำรอ้งใหจ้ดัท ำควำมยนิยอม 
โรงเรยีนของภำครัฐอำจท ำกำรประเมนิระยะแรกโดยกำรใชว้ธิดี ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎ
หมำย (due process procedures) ใหเ้กดิประโยชน ์
 
หำกทำ่นปฏเิสธควำมยนิยอมใหเ้ริม่กำรบรกิำร 
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งไมใ่หก้ำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่ง 
รวมถงึไมห่ำวธิใีหบ้รกิำรผำ่นวธิดี ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process 
procedures) 
 

หำกทำ่นใหค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหเ้ขำ้รับกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งส ำหรับบตุรข
องทำ่น แตไ่มย่นิยอมในทกุสว่นของแผน IEP 
สว่นของแผนเหลำ่นัน้ทีท่ำ่นไดใ้หค้วำมยนิยอมไปแลว้ตอ้งไดรั้บกำรด ำเนนิกำรโดยไมล่ำ่ชำ้  
 

หำกโรงเรยีนของภำครัฐวนิจิฉัยวำ่สว่นแผนกำรศกึษำพเิศษทีถ่กูเสนอทีท่ำ่นไมใ่หค้วำมยนิยอมนัน้มคีวำมจ ำเ
ป็นทีจ่ะตอ้งใหก้ำรศกึษำของรัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย (appropriate public education) 
แกบ่ตุรของทำ่นแลว้ 
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งเริม่ด ำเนนิกำรโดยใชว้ธิตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process 
procedures)  หำกมกีำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
ค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ในทีน่ีต้อ้งเป็นค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุและมผีลผกูพัน  
 

ในกรณีทีเ่ป็นกำรประเมนิผลใหม ่
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งระบมุำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่ใหไ้ดรั้บควำมยนิยอมจำกทำ่น 
หำกทำ่นละเลยไมต่อบรับ โรงเรยีนของภำครัฐอำจด ำเนนิกำรประเมนิผลใหมโ่ดยไมม่คีวำมยนิยอมของทำ่น 



ถอ้ยค ำแถลงควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม 

CDE, T07-037, ภำษำองักฤษ, ฟ้อนต ์Arial  
หนำ้ 5 ของ 16 
 
 

 

(20 USC 1414[a][1][D] และ 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC 56506[e], 56321[c] และ [d], และ 
56346) 
 
 

ขา้พเจา้เพกิถอนความยนิยอมไดเ้มือ่ไรบา้ง 
 

เมือ่ใดก็ตำมภำยหลังกำรจัดหำกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งเบือ้งตน้ 
หำกบดิำมำรดำของเด็กเพกิถอนควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรับกำรจัดหำกำรศกึษำพเิศษและกำร
บรกิำรเกีย่วเนือ่งตอ่เนือ่ง หน่วยงำนรำชกำร: 
 

1. อำจไมใ่หก้ำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งแกเ่ด็กตอ่ไป 
แตต่อ้งใหถ้อ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำม 34 CFR มำตรำ 300.503 
กอ่นกำรสิน้สดุบรกิำรดังกลำ่ว 

2. อำจไมใ่ชว้ธิพีจิำรณำควำมในสว่นยอ่ย E (subpart E) ของสว่น (Part) 300 34 CFR 
(รวมถงึวธิดี ำเนนิกำรไกลเ่กลีย่ภำยใต ้34 CFR มำตรำ 300.506 
หรอืวธิดี ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process procedures) ภำยใต ้34 
CFR มำตรำ 300.507 ตลอดจน 300.516) 
เพือ่ใหไ้ดข้อ้ตกลงหรอืค ำวนิจิฉัยทีก่ำรบรกิำรอำจไดรั้บกำรจัดไวใ้หแ้กเ่ด็ก 

3. จะไมถ่อืวำ่เป็นกำรละเมดิขอ้ก ำหนดกำรจัดหำกำรศกึษำของรัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย (FAPE) 
ใหก้บัเด็กอนัเนือ่งมำจำกมไิดม้กีำรจัดหำกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งตอ่ไปแกเ่ด็ก  

4. ไมถ่กูก ำหนดใหร้ว่มกำรประชมุทมี IEP หรอืพัฒนำ IEP ภำยใต ้34 CFR มำตรำ 300.320 และ 300.324 
ในกำรจัดหำกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งตอ่ไปส ำหรับเด็ก 

 

โปรดทรำบวำ่ ตำม 34 CFR มำตรำ 300.9 (c)(3) 
หำกบดิำมำรดำของเด็กเพกิถอนควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรับกำรไดรั้บบรกิำรดำ้นกำรศกึษำพเิศ
ษ (special education services) 
ของบตุรพวกเขำหลังจำกเด็กเริม่ไดรั้บกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งไปแลว้ 
หน่วยงำนรำชกำรไมถ่กูก ำหนดใหแ้กไ้ขระเบยีนกำรศกึษำของเด็กเพือ่ถอดถอนเอกสำรอำ้งองิใดๆ 
ในกำรไดรั้บกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งของเด็กอนัเนือ่งมำจำกกำรเพกิถอนควำมยนิยอม 
  
 

การแตง่ต ัง้ผูท้ าหนา้ทีแ่ทนบดิามารดา (Surrogate Parent Appointment)  
 
 

จะด าเนนิการเป็นเชน่ไร หากไมส่ามารถระบหุรอืใหต้ าแหนง่ทีอ่ยูบ่ดิามารดา 

  

โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มบีคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นผูท้ ำหนำ้ทีแ่ทนบดิำมำรดำ 
(surrogate parent) 
ส ำหรับบดิำมำรดำของเด็กพกิำรเมือ่ไรทีไ่มส่ำมำรถระบบุดิำมำรดำและโรงเรยีนของภำครัฐไมส่ำมำรถหำทีอ่ยู่
ของพอ่แมไ่ด ้
 

อำจตอ้งแตง่ตัง้ผูท้ ำหนำ้ทีแ่ทนบดิำมำรดำ (surrogate parent) ดว้ยหำกเป็นเด็กทีอ่ยูล่ ำพังและไมม่ทีีพ่กัพงิ 
ผูอ้ยูใ่นควำมอปุกำระตำมวนิจิฉัย หรอืบคุคลผูอ้ยูใ่นควำมปกครองของศำล 
ภำยใตป้ระมวลกฎหมำยวำ่ดว้ยสวสัดกิำรและสถำบนัของรัฐ (the state Welfare and Institution Code) 
และไดรั้บกำรอำ้งถงึกำรศกึษำพเิศษหรอืมอียูแ่ลว้ใน IEP (20 USC 1415[b][2] ; 34 CFR 300.519; EC 
56050; GC 7579.5 และ 7579.6) 
 

การประเมนิอยา่งไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ(Nondiscriminatory Assessment) 
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บตุรของขำ้พเจำ้เขำ้รับบรกิำรดำ้นกำรศกึษำพเิศษไดอ้ยำ่งไรบำ้ง 
 

ทำ่นมสีทิธใิหบ้ตุรเขำ้รับกำรประเมนิในทกุลกัษณะควำมพกิำรทีส่งสยั 
วัตถสุ ำคญัและวธิดี ำเนนิกำรทีใ่ชส้ ำหรับกำรประเมนิและกำรจัดกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถ (placement) 
ตอ้งไมเ่ลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำต ิวัฒนธรรมหรอืเพศ  
 

วัตถสุ ำคญัส ำหรับกำรประเมนิตอ้งไดรั้บกำรจัดหำและทดสอบโดยด ำเนนิกำรในภำษำแมข่องบตุรของทำ่นหรื
อรปูแบบกำรสือ่สำรและรปูแบบสว่นใหญท่ีม่แีนวโนม้เพิม่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแมน่ย ำในสิง่ทีเ่ด็กรูแ้ละสำมำรถท ำด ้
ำนวชิำกำร พัฒนำกำร และกำรท ำงำน เวน้เสยีแตว่ำ่จะไมส่ำมำรถจัดหำใหห้รอืด ำเนนิกำรไดอ้ยำ่งชดัเจน  
 

ไมส่ำมำรถใชว้ธิดี ำเนนิกำรเดยีวเพือ่เป็นเกณฑเ์พยีงอยำ่งเดยีวในกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมและกำรพัฒนำ 
FAPE ส ำหรับบตุรของทำ่นได ้(20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR 300.304; EC 56001[j] 
และ 56320)  
 
 

กำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระ (Independent Educational 
Assessments)  
 
 

บตุรของขำ้พเจำ้สำมำรถเขำ้รับกำรทดสอบโดยหน่วยงำนอสิระดว้ยคำ้ใชจ้ำ่ยรัฐไดห้รอืไม ่

  
หำกทำ่นไมเ่ห็นดว้ยกบัผลกำรประเมนิทีจ่ดักำรโดยโรงเรยีนของภำครัฐ 
ทำ่นมสีทิธริอ้งขอรับกำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระส ำหรับบตุรของทำ่นจำกบคุคลทีม่คีณุสมบั
ตใินกำรจัดกำรประเมนิดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของรัฐ  
 
บดิำมำรดำไดรั้บสทิธใินกำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระเพยีงอยำ่งเดยีวดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของรัฐแต่
ละครัง้ทีห่น่วยงำนรำชกำรจดักำรประเมนิผลโดยทีบ่ดิำมำรดำไมเ่ห็นดว้ย 
 

โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งตอบรับค ำรอ้งขอกำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระของทำ่น 
และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสถำนทีซ่ ึง่ทำ่นจะไดรั้บกำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระแกท่ำ่น  
 

หำกโรงเรยีนของภำครัฐเชือ่วำ่กำรประเมนิของโรงเรยีนเหมำะสมและไมเ่ห็นดว้ยวำ่กำรประเมนิโดยหน่วยงำน
อสิระเป็นควำมจ ำเป็น 
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งยืน่ต ำขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process 
hearing) เพือ่พสิจูนว์ำ่กำรประเมนิของโรงเรยีนมคีวำมเหมำะสม หำกโรงเรยีนของภำครัฐชนะ ทำ่นยงัคงม ี 
สทิธใินกำรประเมนิโดยหน่วยงำนอสิระแตไ่มใ่ชด่ว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของรัฐ ทมี IEP 
ตอ้งพจิำรณำกำรประเมนิโดยหน่วยงำนอสิระ  
  
วธิดี ำเนนิกำรประเมนิของรัฐอนุญำตใหม้กีำรสงัเกตกำรณ์นักเรยีนในชัน้เรยีน 
หำกโรงเรยีนของภำครัฐสงัเกตบตุรของทำ่นในชัน้เรยีนของเขำหรอืเธอระหวำ่งท ำกำรประเมนิหรอืหำกโรงเรยี
นของภำครัฐไดร้บัการอนญุาตใหส้งัเกตบตุรของทา่น 
กำรด ำเนนิกำรประเมนิดำ้นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระในแตล่ะบคุคลตอ้งไดรั้บอนุญำตใหส้งัเกตบตุรของท่
ำนในชัน้เรยีนดว้ย  
 

หำกโรงเรยีนของภำครัฐเสนอกำรก ำหนดลกัษณะโรงเรยีนใหมส่ ำหรับบตุรของทำ่นและกำรประเมนิดำ้
นกำรศกึษำโดยหน่วยงำนอสิระไดรั้บกำรด ำเนนิกำร 
ผูป้ระเมนิอสิระตอ้งไดรั้บอนุญำตใหส้งัเกตกำรก ำหนดลกัษณะใหมท่ีถ่กูเสนอขึน้มำกอ่นเป็นอยำ่งแรก (20 
USC 1415[b][1] and [d][2][A]; 34 CFR 300.502; EC 56329[b] และ [c]) 
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การเขา้ถงึระเบยีนทางการศกึษา (Educational Records) 

 
 

ขา้พเจา้ตรวจสอบระเบยีนทางการศกึษาของบตุรขา้พเจา้ไดห้รอืไม ่

  
ทำ่นมสีทิธติรวจสอบและทบทวนระเบยีนทำงกำรศกึษำของบตุรของทำ่นโดยไมต่อ้งลำ่ชำ้ 
รวมถงึกอ่นกำรประชมุเกีย่วกบั IEP ของบตุร 
หรอืกอ่นกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing)  
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งใหท้ำ่นเขำ้ถงึระเบยีนและส ำเนำไดห้ำกรอ้งขอภำยในหำ้ (5) 
วนัท าการหลังกำรรอ้งขอทำงวำจำหรอืเป็นลำยลักษณ์อกัษร  (EC 49060, 56043[n], 56501[b][3], และ 
56504) 
 
 

แนวทางระงบัขอ้พพิาท 

 

 

การพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process 
Hearing) 
  
 

ใชก้ารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process Hearing) 
เมือ่ไร 
  
ทำ่นมสีทิธริอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
ทีเ่ทีย่งธรรมเกีย่วกบักำรแสดงตวั กำรประเมนิ และกำรจัดกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถดำ้นกำรศกึษำ 
(educational placement) ของบตุรของทำ่นหรอืกำรจดัหำ FAPE 
ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
ตอ้งยืน่ภำยในสองปีจำกวันทีท่ำ่นรูห้รอืควรรูเ้กีย่วกบักำรกระท ำทีถ่กูกลำ่วหำในค ำฟ้องตำมกระบวนกำรอนัชอ
บธรรมตำมกฎหมำย (due process complaint) (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 และ 
56505[l]) 
  
 

การไกลเ่กลีย่และการระงบัขอ้พพิาททางเลอืก (Mediation and Alternative 
Dispute Resolution) 

  
 

ขา้พเจา้รอ้งขอการไกลเ่กลีย่หรอืวธิแีบบทางเลอืกเพือ่ระงบัขอ้พพิาทไดห้รอืไม ่
 

ค ำรอ้งขอกำรไกลเ่กลีย่อำจท ำขึน้ไดท้ัง้กอ่นหรอืหลังท ำค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรร
มตำมกฎหมำย (due process hearing) 
 

ทำ่นอำจรอ้งขอใหโ้รงเรยีนของภำครัฐระงับขอ้พพิำทผำ่นกำรไกลเ่กลีย่หรอืกำรระงับขอ้พพิำททำงเลอืก 
(ADR) ซึง่มคีวำมเป็นปรปักษ์นอ้ยกวำ่กำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due 
process hearing) ADR 
และกำรไกลเ่กลีย่เป็นวธิรีะงับขอ้พพิำทแบบสมคัรใจและอำจใชเ้พือ่ชะลอสทิธิใ์นกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวน
กำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) ไมไ่ด ้
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การประชุมเพือ่ไกลเ่กลีย่กอ่นการพจิารณาคดคีอือะไร 
 

ทำ่นอำจประสงคใ์หม้กีำรมตผิำ่นกำรไกลเ่กลีย่กอ่นกำรยืน่ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธ
รรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
กำรประชมุเป็นกระบวนกำรพจิำรณำอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรทีด่ ำเนนิกำรโดยวธิทีีไ่มเ่ป็นปรปักษ์ตอ่กนัเพือ่ลงมติ
ประเด็นเกีย่วกบักำรแสดงตวั กำรประเมนิ และกำรจัดกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถดำ้นกำรศกึษำ 
(educational placement) ของเด็กหรอืประเด็นทีม่ตีอ่ FAPE  
 

ในกำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคด ี
บดิำมำรดำหรอืโรงเรยีนของภำครัฐอำจไดรั้บค ำแนะน ำโดยตวัแทนทีไ่มไ่ดเ้ป็นทนำยควำมและอำจปรกึษำกบั
ทนำยควำมกอ่นหรอืหลังกำรประชมุ อยำ่งไรกต็ำม 
กำรยืน่ค ำรอ้งขอหรอืกำรเขำ้รว่มกำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคดไีมใ่ชเ่งือ่นไขทีต่อ้งมหีรอืท ำเสร็จก่
อนเพือ่ยืน่ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing)  
 

ทกุค ำรอ้งขอกำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคดตีอ้งยืน่ตอ่ผูก้ ำกบักำร 
คูค่วำมเริม่ด ำเนนิกำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคดโีดยกำรยืน่ค ำรอ้งเป็นลำยลักษณ์อกัษรตอ่ผูก้ ำกบั
กำรโดยตอ้งใหส้ ำเนำค ำรอ้งแกคู่ค่วำมอกีฝ่ำยเพือ่กำรไกลเ่กลีย่ในเวลำเดยีวกนักบัยืน่ค ำรอ้งนัน้  

 

กำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคดตีอ้งมกีำรก ำหนดขึน้ภำยในสบิหำ้ (15) 
วันหลังไดรั้บค ำรอ้งขอถงึกำรไกลเ่กลีย่และตอ้งกระท ำใหเ้สร็จสมบรูณ์ภำยในสำมสบิ (30) 
วันหลังกำรรับค ำรอ้งขอกำรไกลเ่กลีย่ เวน้แตท่ัง้สองฝ่ำยตกลงขยำยเวลำออกไป เมือ่มกีำรลงมตแิลว้ 
คูค่วำมทัง้สองฝ่ำยตอ้งจัดกำรขอ้ผกูพันตำมทีร่ะบใุนมตใิหส้ ำเร็จมผีลตำมกฎหมำยตำมทีต่กลงกนัไวเ้ป็นลำย
ลักษณ์อกัษร กำรปรกึษำหำรอืทกุอยำ่งระหวำ่งกระบวนกำรไกลเ่กลีย่ตอ้งเก็บเป็นควำมลับ 
กำรประชมุไกลเ่กลีย่กอ่นกำรพจิำรณำคดทีกุครัง้ตอ้งก ำหนดขึน้ในเวลำทีเ่หมำะสมและจัดขึน้ในเวลำและสถำ
นทีท่ีม่คีวำมสะดวกตอ่คูค่วำมทัง้สองฝ่ำย 
หำกยงัมปีระเด็นหลงเหลอืจำกกำรลงมตใิหเ้ป็นทีพ่อใจของคูค่วำมทกุฝ่ำย  
คูค่วำมผูท้ีย่ ืน่ค ำรอ้งขอกำรประชมุไกลเ่กลีย่มทีำงเลอืกในกำรยืน่ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอั
นชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) (EC 56500.3 และ 56503) 

 
 

สทิธติามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process Rights) 

 
 

สทิธติามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process Rights) 
ของขา้พเจา้มอีะไรบา้ง 
  
ทำ่นมสีทิธ:ิ 
1. ไดรั้บกำรพจิำรณำควำมในระดับรัฐดว้ยควำมยตุธิรรมและไมล่ ำเอยีงตอ่หนำ้ผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎ

หมำยวำ่ดว้ยกำรศกึษำพเิศษและกำรพจิำรณำคด ี(20 USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 
CFR 300.511; EC 56501[b][4]) 

2. ไดรั้บควำมรว่มมอืและค ำแนะน ำจำกทนำยควำม และ/หรอื 
บคุคลผูซ้ ึง่มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัเด็กพกิำร (EC 56505 [e][1]) 

3. น ำเสนอหลักฐำน กำรโตแ้ยง้ทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ กำรโตแ้ยง้ทำงวำจำ (EC 56505[e][2]) 
4. เผชญิหนำ้ ไดรั้บกำรซกัคำ้นพยำน และขอเบกิพยำน  
 (EC 56505[e][3]) 
5. ขอรับบนัทกึพจิำรณำคดทีกุถอ้ยค ำทำงอเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึผลของกำรสบืคน้ขอ้เท็จจรงิและค ำวนิจิฉัย 

เป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรอืตำมทีบ่ดิำมำรดำเลอืก (EC 56505[e][4]) 
6. ใหบ้ตุรของทำ่นเขำ้รว่มในกำรพจิำรณำคด ี(EC 56501[c][1])  
7. ขอใหม้กีำรพจิำรณำคดแีบบปิดหรอืเปิดเผยตอ่สำธำรณะ (EC 56501[c][2]) 
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8. รับส ำเนำเอกสำรทกุอยำ่ง 
รวมถงึกำรประเมนิทีส่มบรูณ์ตำมวันทีก่ ำหนดและตำมค ำแนะน ำดังกลำ่วและบญัชรีะบพุยำน 
รวมทัง้หลักฐำนทั่วไปภำยในหำ้ (5) วันท ำกำรกอ่นกำรพจิำรณำคด ี(EC 56505[e][7] and 56043[v]) 

9. ไดรั้บกำรบอกกลำ่วถงึประเด็นตำ่ง ๆ จำกคูค่วำมอกีฝ่ำย และมตกิำรแกไ้ขของประเด็นตำ่ง ๆ 
ตำมทีพ่วกเขำเสนอ อยำ่งนอ้ยทีส่ดุสบิภำยใน (10) วันตำมปฏทินิกอ่นกำรพจิำรณำคดจีะเกดิขึน้ (EC 
56505[e][6]) 

10. ไดรั้บกำรจัดหำลำ่ม (CCR 3082[d]) 
11. รอ้งขอขยำยเวลำกำรพจิำรณำคด ี(EC 56505[f][3])  
12. เขำ้รว่มกำรประชมุไกลเ่กลีย่ ณ เวลำใดกต็ำมระหวำ่งกำรพจิำรณำคด ี

ตำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (EC 56501[b][2]) และ 
13. รับถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงจำกคูค่วำมอกีฝ่ำยอยำ่งนอ้ยสบิวันกอ่นกำรพจิำรณำคดทีีคู่ค่วำมอกีฝ่ำยแสด

งเจตจ ำนงใหท้นำยเป็นตัวแทน (EC 56507[a]) (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 
300.512 และ 300.515) 
 

 
การยืน่ค ารอ้งขอกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(Written Due Process Complaint)  
 
 

ขา้พเจา้จะรอ้งขอการพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (due 
process hearing) ไดอ้ยา่งไร 
 

  
ทำ่นจ ำเป็นตอ้งยืน่ค ำรอ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพือ่ขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎห
มำย (due process hearing)  
ทำ่นและตัวแทนของทำ่นจ ำเป็นตอ้งสง่ขอ้มลูดังตอ่ไปนีใ้นกำรยืน่ค ำรอ้งขอของทำ่น: 
 

1. ชือ่บตุร 
2. ทีอ่ยูพ่ ำนักอำศัยของเด็ก 
3. ชือ่โรงเรยีนทีเ่ด็กเขำ้เรยีน 
4. ในกรณีทีเ่ป็นเด็กทีอ่ยูล่ ำพังและไมม่ทีีพ่ักพงิ ใหห้ำขอ้มลูตดิตอ่ของเด็กทีส่ำมำรถน ำมำใชไ้ด ้

รวมถงึชือ่โรงเรยีนทีเ่ด็กเขำ้เรยีน และ 
5. ค ำพรรณนำถงึลักษณะของปัญหำ รวมถงึขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัปัญหำตำ่งๆ 

และกำรแกไ้ขปัญหำทีไ่ดม้กีำรเสนอขึน้มำ  
  
รัฐบญัญตัขิองสหรัฐ (อเมรกินั) และกฎหมำยระดับมลรัฐ (Federal and state laws) 
ก ำนดใหคู้ค่วำมแตล่ะฝ่ำยยืน่ค ำรอ้งเพือ่ขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due 
process hearing) และตอ้งใหส้ ำเนำค ำรอ้งขอทีเ่ป็นลำยลักษณ์อกัษรแกคู่ค่วำมอกีฝ่ำย (20 USC 
1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502[c][1]) 
 

กอ่นยืน่ขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งใหโ้อกำสเพือ่แกไ้ขเรือ่งโดยกำรประชมุวำระกำรแกไ้ข 
ซึง่เป็นกำรประชมุระหวำ่งบดิำมำรดำและสมำชกิทีเ่กีย่วขอ้งของทมี IEP 
ผูซ้ ึง่มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเฉพำะทำงตำมทีร่ะบอุยูใ่นค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำ
มกฎหมำย (due process hearing) (20 USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 
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การประชุมวาระการแกไ้ขรวมถงึอะไรดว้ย 

 

กำรประชมุวำระกำรแกไ้ขตอ้งเรยีกประชมุภำยในสบิหำ้ (15) วันหลังจำกไดรั้บถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงของ 
 ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
ของบดิำมำรดำ 
กำรประชมุวำระตอ้งรวมตัวแทนโรงเรยีนของภำครัฐผูท้ีม่อี ำนำจตดัสนิใจและไมร่วมถงึทนำยควำมของโรงเรยี
นของภำครัฐ เวน้แตบ่ดิำมำรดำจะมำพรอ้มกบัทนำยควำม 
บดิำมำรดำของเด็กอำจปรกึษำหำรอืในประเด็นทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎ
หมำย (due process hearing) 
และขอ้เท็จจรงิตำมทีป่รำกฏในค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due 
process hearing)  
 

กำรประชมุวำระกำรแกไ้ขไมไ่ดก้ ำหนดใหบ้ดิำมำรดำและโรงเรยีนของภำครัฐเห็นพอ้งกนัลงลำยลกัษณ์อกัษรเ
พือ่สละสทิธิก์ำรเขำ้ประชมุ 
หำกโรงเรยีนของภำครัฐไมไ่ดล้งมตใินประเด็นกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย 
(due process hearing) ภำยในสำมสบิ (30) วันแลว้ 
กำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) อำจเกดิขึน้ 
เมือ่มกีำรลงมตแิลว้ คูค่วำมทัง้สองฝ่ำยตอ้งจัดกำรขอ้ผกูพันตำมทีร่ะบใุนมตใิหส้ ำเร็จมผีลตำมกฎหมำย (20 
USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510) 

 
 

เปลีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้นการศกึษา (educational 
placement) ของเด็กระหวา่งกระบวนพจิารณาไดห้รอืไม ่

  
เด็กทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนนิกำรและกระบวนพจิำรณำทีเ่กีย่วกบัศำลใดก็ตำม 
ตอ้งคงไวซ้ ึง่ระดับควำมสำมำรถดำ้นกำรศกึษำ (educational placement) 
เวน้แตท่ำ่นและโรงเรยีนของภำครัฐตกลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอืน่  
หำกทำ่นสมคัรเขำ้เรยีนครัง้แรกใหบ้ตุรของทำ่นในโรงเรยีนของภำครัฐ 
บตุรของทำ่นจะไดรั้บกำรจัดกลุม่ในแผนกำรศกึษำของโรงเรยีนของภำครัฐทีไ่ดรั้บควำมยนิยอมของทำ่นจนกร
ะทั่งกระบวนพจิำรณำทกุอยำ่งเสร็จสมบรูณ์  (20 USC 1415[j]; 34 CFR 300.518; EC 56505[d]) 
 

อทุธรณ์ค าพพิากษาไดห้รอืไม ่

  

ค ำตัดสนิของกำรพจิำรณำคดถีอืเป็นค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุและมผีลผกูพันตอ่คูค่วำมทัง้สองฝ่ำย 
คูค่วำมแตล่ะฝ่ำยอำจอทุธรณ์ค ำตัดสนิพจิำรณำคด ี
โดยกำรยืน่ค ำรอ้งขอด ำเนนิกำรทำงแพง่ในศำลของรัฐหรอืรัฐบำลกลำง ภำยใน 90 
วันหลังค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุ (20 USC 1415[i][2] และ [3][A], 1415[l]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h] 
และ [k], EC 56043[w]) 
 
 

ใครเป็นคนจา่ยคา่ธรรมเนยีมของทนายความ 

  

กำรด ำเนนิกำรหรอืกระบวนพจิำรณำใดกต็ำมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำม
กฎหมำย (due process hearing) ศำล ในดลุพนิจิศำล หำกทำ่นคอืคูค่วำมทีช่นะคดใีนกำรพจิำรณำคด ี
อำจตัดสนิชีข้ำดคำ่ธรรมเนยีมของทนำยควำมทีส่มเหตสุมผลใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นในฐำนะทีท่ำ่น
เป็นบดิำมำรของเด็กพกิำร  
คำ่ธรรมเนยีมของทนำยควำมทีส่มเหตสุมผลอำจมำจำกบทสรปุของกำรพจิำรณำตัดสนิดังตอ่ไปนีด้ว้ยควำมต
กลงใจของคูค่วำมทัง้สองฝ่ำย (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b]) 
  
คำ่ธรรมเนยีมอำจถกูลดลง หำกถอืตำมเงือ่นไขใดๆ ตอ่ไปนี:้ 
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1. ศำลวนิจิฉัยวำ่ทำ่นท ำใหก้ำรยตุคิวำมขดัแยง้ขัน้สดุทำ้ยเกดิควำมลำ่ชำ้อยำ่งไมม่เีหตผุล 
2. คำ่ธรรมเนยีมรำยชัว่โมงของทนำยควำมสงูเกนิกวำ่อตัรำทีม่อียูโ่ดยทั่วไปในสงัคมเมือ่เทยีบกบักำรบรกิำร

ทีค่ลำ้ยกนัโดยเปรยีบเทยีบกนัอยำ่งสมเหตผุลในดำ้นทกัษะ ควำมมชีือ่เสยีง และประสบกำรณ์ 
3. ใชเ้วลำและใหก้ำรบรกิำรทำงดำ้นกฎหมำยมำกเกนิไป หรอื 

4. ทนำยควำมของทำ่นไมใ่หข้อ้มลูในถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงค ำรอ้งขอกระบวนกำรอันชอบธรรม
ตำมกฎหมำย (due process) ทีเ่หมำะสมแกโ่รงเรยีนของภำครัฐ 
 

อยำ่งไรกต็ำม คำ่ธรรมเนยีมของทนำยควำมจะไมถ่กูลด 
หำกศำลวนิจิฉัยวำ่รัฐหรอืโรงเรยีนของภำครัฐท ำใหก้ำรยตุคิวำมขดัแยง้ขัน้สดุทำ้ยเกดิควำมลำ่ชำ้อยำ่งไมม่เีห
ตผุลหรอืมกีำรละเมดิมำตรำนีข้องกฎหมำย (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34 CFR 300.517) 
  
คำ่ธรรมเนยีมของทนำยควำมทีเ่กีย่วกบักำรประชมุใดกต็ำมของทมี IEP อำจไมไ่ดรั้บกำรตดัสนิชีข้ำด 
เวน้แตท่มี IEP ถกูเรยีกมำประชมุอนัเป็นผลมำจำกกระบวนพจิำรณำกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย 
(due process) หรอืกำรพจิำรณำคด ี 
คำ่ธรรมเนยีมของทนำยควำมอำจถกูปฏเิสธหำกทำ่นปฏเิสธขอ้เสนอควำมตกลงโดยหน่วยงำนรำชกำรสบิ 
(10) 
วันกอ่นกำรพจิำรณำคดเีริม่ขึน้และค ำตัดสนิกำรพจิำรณำคดไีมเ่ป็นทีพ่อใจมำกกวำ่ขอ้เสนอควำมตกลงนัน้ (20 
USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517) 
 
 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืยืน่ค ารอ้งส าหรบัการไกลเ่กลีย่หรอืการพจิารณาคดตีามกระ
บวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (due process hearing) ตดิตอ่: 
 

 Office of Administrative Hearings (ส ำนักงำนใหบ้รกิำรพจิำรณำคด)ี 
สง่ถงึ: Special Education Division (แผนกกำรศกึษำพเิศษ) 

2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200 
Sacramento, CA  95833-4231 

(916) 263-0880 
แฟกซ ์(916) 263-0890 
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ระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนและวธิดี าเนนิการจดักลุม่ตามระดบัความสา
มารถ (Placement Procedures)  

ส าหรบัเด็กนกัเรยีนพกิาร (Students with Disabilities) 

 

ระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนและ 
การก าหนดการศกึษาชว่งระหวา่งกาลแบบทางเลอืก (Alternative Interim 
Educational Settings) 

  
 

บตุรของขา้พเจา้จะถกูพกัการเรยีนหรอืถกูไลอ่อกหรอืไม ่

  

บคุลำกรของโรงเรยีนอำจพจิำรณำสถำนกำรณ์ไมซ่ ้ำกนัใดๆ เป็นกรณีๆ ไป 
ในขณะทีท่ ำกำรวนิจิฉัยเปลีย่นแปลงกลุม่ตำมระดับควำมสำมำรถ (placement) 
ใหม้คีวำมเหมำะสมส ำหรับเด็กพกิำรผูท้ีล่ะเมดิจรรยำบรรณของนักเรยีนอนัเนือ่งมำจำกกำรก ำหนดกลุม่ของเข
ำหรอืของเธอ: 
 

 กำรก ำหนดกำรศกึษำทำงเลอืกชว่งระหวำ่งกำลทีเ่หมำะสม กำรก ำหนดอืน่ๆ 
หรอืกำรระงับกำรศกึษำไมเ่กนิสบิ (10) วันเรยีนตดิตอ่กนั และ 

 กำรยำ้ยออกเพิม่ไมเ่กนิสบิ (10) 
วันเรยีนตดิตอ่กนัในปีกำรศกึษำเดยีวกนัเพือ่แยกเหตกุำรณ์ประพฤตผิดิออก 

 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หลงัจากยา้ยออกมากกวา่สบิ (10) วนั 
 

หลังจำกเด็กพกิำรถกูยำ้ยออกจำกสถำนทีอ่ยูข่องเขำหรอืเธอนำนสบิ (10) วันเรยีนในปีกำรศกึษำเดยีวกนั 
ระหวำ่งชว่งเวลำทีย่ำ้ยออก 
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งใหก้ำรบรกิำรแกเ่ด็กใหย้งัคงมสีว่นรว่มในหลักสตูรกำรศกึษำทั่วไปและกำรประชมุควำ
มกำ้วหนำ้ไปสูเ่ป้ำหมยทีต่ัง้ไวใ้น IEP ของเด็ก นอกจำกนี ้
เด็กจะไดรั้บกำรประเมนิพฤตกิรรมดำ้นกำรท ำงำนและไดรั้บกำรดแูลปรับเปลีย่นพฤตกิรรมตำมควำมเหมำะสม 
ซึง่เป็นกำรบรกิำรทีไ่ดรั้บกำรออกมำจัดกำรพฤตกิรรมทีม่คีวำมรนุแรงจนกระทั่งไมเ่กดิขึน้อกี 
 

หำกเด็กอยูน่ำนเกนิสบิ (10) วันในสถำนทีด่ังกลำ่ว ทมี IEP 
ตอ้งจัดกำรกำรประชมุเพือ่วนิจิฉัยวำ่พฤตกิรรมผดิของเด็กเกดิจำกควำมพกิำรหรอืไม ่กำรประชมุทมี IEP 
นีต้อ้งเกดิขึน้โดยทันทหีำกเป็นไปได ้หรอืภำยในสบิ (10) 
วันหลังจำกกำรตัดสนิของโรงเรยีนของภำครัฐใหเ้ป็นกำรลงโทษทำงวนัิย   
  
ในฐำนะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ ทำ่นจะมสีว่นรว่มโดยถกูเชญิใหเ้ป็นสมำชกิของทมี IEP นี ้ 
โรงเรยีนของภำครัฐอำจก ำหนดใหพ้ัฒนำแผนกำรประเมนิเพือ่จดักำรกบัพฤตกิรรมผดิหรอืหำกเด็กมแีผนปรับเ
ปลีย่นพฤตกิรรมอยูแ่ลว้ จ ำเป็นตอ้งกำรทบทวนและปรับเปลีย่นแผน  
 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากทมี IEP วนิจิฉยัวา่พฤตกิรรมผดิไมไ่ดเ้กดิจากความพกิาร 
 

หำกทมี IEP สรปุวำ่พฤตกิรรมผดิไมไ่ดเ้ป็นกำรแสดงใหเ้ห็นอยำ่งเดน่ชดัของควำมพกิำรของเด็ก 
โรงเรยีนของภำครัฐอำจลงโทษทำงวนัิยในลกัษณะเดยีวกบัทีเ่ด็กไมพ่กิำรจะไดรั้บ เชน่ 
กำรใหอ้อกจำกโรงเรยีน  (20 USC 1415[k][1] และ [7]; 34 CFR 300.530) 
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หำกทำ่นไมเ่ห็นดว้ยกบัค ำตดัสนิของทมี IEP 
ทำ่นอำจยืน่ค ำรอ้งกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
แบบเรง่ดว่น ซึง่ตอ้งเกดิขึน้ภำยในยีส่บิ (20) วันเรยีนหลังจำกวันทีท่ำ่นยืน่ค ำรอ้งขอกำรพจิำรณำคด ี(20 
USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c]) 

  
โรงเรยีนของภำครัฐยงัตอ้งให ้FAPE แกบ่ตุรของทำ่นโดยไมค่ ำนงึถงึขอ้ก ำหนดกำรศกึษำทำงเลอืก 
กำรก ำหนดกำรศกึษำทำงเลอืกจะตอ้งอนุญำตใหเ้ด็กยงัคงมสีว่นรว่มในหลกัสตูรทัว่ไปและท ำใหแ้น่ใจในควำ
มตอ่เนือ่งของกำรบรกิำรและรำยละเอยีดกำรปรับเปลีย่นใน IEP (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b]) 
  
 

เด็กทีเ่รยีนโรงเรยีนเอกชน 
  
 

นกัเรยีนทีอ่ยูโ่รงเรยีนเอกชนมสีว่นรว่มในแผนการศกึษาพเิศษของรฐัดว้ยหรอืไม ่

  

นักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนเอกชนโดยบดิำมำรดำอำจมสีว่นรว่มในแผนกำรศกึษำพเิศษของรัฐดว้ยไ
ด ้
โรงเรยีนของภำครัฐตอ้งใหค้ ำปรกึษำกบัโรงเรยีนเอกชนและกบับดิำมำรดำเพือ่วนิจิฉัยกำรบรกิำรทีนั่กเรยีนจะ
ไดรั้บกำรเสนอทีโ่รงเรยีนเอกชน ถงึแมโ้รงเรยีนของภำครัฐจะมคีวำมรับผดิชอบชดัเจนในกำรเสนอ FAPE 
แกเ่ด็กพกิำร แตเ่มือ่บดิำมำรดำของเด็กเหลำ่นัน้จัดใหพ้วกเขำอยูใ่นโรงเรยีนเอกชนแลว้ 
แทบไมม่สีทิธิใ์นกำรไดรั้บกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งทีจ่ ำเป็นตอ่ FAPE 
ไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 และ 300.138; EC 56173)  
 
หำกบดิำมำรดำของบคุคลทีม่คีวำมตอ้งกำรพเิศษเป็นผูซ้ ึง่ไดรั้บกำรศกึษำพเิศษและกำรบรกิำรเกีย่วเนือ่งมำก่
อนภำยใตค้วำมรับผดิชอบของโรงเรยีนของภำครัฐ 
ท ำกำรลงทะเบยีนใหเ้ด็กเรยีนในโรงเรยีนเอกชนระดับประถมศกึษำหรอืระดับมธัยมศกึษำตอนตน้ 
โดยปรำศจำกควำมยนิยอมหรอืกำรสง่ตอ่โดยโดยหน่วยงำนกำรศกึษำของรัฐบำล 
โรงเรยีนของภำครัฐไมถ่กูก ำหนดใหไ้ดรั้บกำรศกึษำพเิศษถำ้รัฐมแีผน FAPE แลว้ 
ศำลหรอืเจำ้พนักงำนกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย (due process hearing) 
อำจก ำหนดใหโ้รงเรยีนของภำครัฐช ำระเงนิคนืบดิำมำรดำหนอืผูป้กครองส ำหรับคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรศกึษำพเิศษแ
ละโรงเรยีนเอกชนเทำ่นัน้ถำ้หำกวำ่ศำลหรอืเจำ้พนักงำนกำรพจิำรณำคดตีำมกระบวนกำรอนัชอบธรรมตำมกฎ
หมำย (due process hearing) วนิจิฉัยวำ่โรงเรยีนของภำครัฐไมไ่ดท้ ำ FAPE 
ใหแ้กเ่ด็กใหส้มควรแกเ่วลำกอ่นกำรลงทะเบยีนเขำ้โรงเรยีนเอกชนระดับประถมศกึษำหรอืระดบัมธัยมศกึษำต
อนตน้และสถำนทีอ่ยูเ่อกชนนัน้ไดเ้หมำะสม (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)  
 
 

เม ือ่ไรทีก่ารช าระเงนิคนือาจถกูลดหรอืถกูปฏเิสธได ้

  
ศำลหรอืเจำ้พนักงำนกำรพจิำรณำคดอีำจลดหรอืปฎเิสธกำรช ำระเงนิคนืถำ้ทำ่นยงัไมไ่ดท้ ำใหบ้ตุรของทำ่นพร ้
อมเขำ้รับกำรประเมนิตำมถอ้ยค ำแถลงถอ้ยค ำแถลงจำกโรงเรยีนของภำครัฐกอ่นกำรยำ้ยบตุรของทำ่นออกจำ
กโรงเรยีนของภำครัฐ 
ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรช ำระเงนิคนืหำกทำ่นไมไ่ดบ้อกกลำ่วโรงเรยีนของภำครัฐวำ่ทำ่นก ำลังปฏเิสธกำรศกึษำ
พเิศษทีเ่สนอใหโ้ดยโรงเรยีนของภำครัฐ 
รวมถงึค ำชีแ้จงขอ้สงสยัและเจตจ ำนงของทำ่นในกำรลงทะเบยีนบตุรของทำ่นในโรงเรยีนเอกชนดว้ยคำ่ใชจ้ำ่
ยของรัฐ 
 

ทำ่นตอ้งใหถ้อ้ยค ำแถลงแกโ่รงเรยีนของภำครัฐดว้ยเชน่เดยีวกนั: 
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 กำรประชมุทมี IEP ลำ่สดุทีท่ำ่นเขำ้รว่มกอ่นท ำกำรยำ้ยบตุรของทำ่นออกจำกโรงเรยีนของภำครัฐ 
หรอื  

 โดยเขยีนเป็นลำยลักษณ์อกัษรสง่ไปยงัโรงเรยีนของภำครัฐ อยำ่งนอ้ยสบิ (10) วันท ำกำร 
(รวมวันหยดุเทศกำล) กอ่นกำรยำ้ยบตุรของทำ่นออกจำกโรงเรยีนของภำครัฐ (20 USC 
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)  

 
 

เม ือ่ไรทีก่ารช าระเงนิคนืจะไมถ่กูลดหรอืถกูปฏเิสธได ้

  
ศำลหรอืเจำ้พนักงำนกำรพจิำรณำคดตีอ้งไมล่ดหรอืปฎเิสธกำรช ำระเงนิคนืถำ้ทำ่นละเลยกำรกำรแจง้ถอ้ยค ำแ
ถลงเป็นลำยลักษณ์อกัษรสง่ไปยงัโรงเรยีนของภำครัฐดว้ยเหตผุลใดๆ ดังตอ่ไปนี:้ 
 

 โรงเรยีนขดัขวำงทำ่นจำกกำรใหถ้อ้ยค ำแถลง 
 ทำ่นไมไ่ดรั้บส ำเนำถอ้ยค ำแถลงควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม (Procedural 

Safeguards)ฉบบันี ้หรอืไมไ่ดรั้บกำรบอกกลำ่วถงึขอ้ก ำหนดกำรแจง้รัฐ 
 กำรใหถ้อ้ยค ำแถลงจะน ำมำซึง่อนัตรำยทำงกำยของบตุรของทำ่น 
 กำรไมรู่ห้นังสอืและไมส่ำมำรถเขยีนภำษำองักฤษไดข้ดัขวำงทำ่นจำกกำรใหถ้อ้ยค ำแถลง หรอื   
 กำรใหถ้อ้ยค ำแถลงจะน ำมำซึง่อนัตรำยรำ้ยแรงทำงอำรมณ์ของบตุรของทำ่น 

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177) 
 
 

วธิดี าเนนิการรอ้งเรยีนตอ่รฐั (State Complaint Procedures) 
 
 

ขา้พเจา้ขา้พเจา้จะยืน่ค ารอ้งเรยีนตอ่รฐัไดเ้มือ่ไร 
 

ทำ่นจะยืน่ค ำรอ้งเรยีนตอ่รัฐไดเ้มือ่ทำ่นเชือ่วำ่โรงเรยีนของภำครัฐไดล้ะเมดิรัฐบญัญตัขิองสหรัฐ (อเมรกินั) 
และกฎหมำยระดับมลรัฐ (federal and state laws) หรอืกฎหมำยหรอืระเบยีบวำ่ดว้ยกำรศกึษำพเิศษ 
โดยทำ่นตอ้งเขยีนขอ้รอ้งเรยีนเป็นลำยลักษณ์อกัษรโดยระบถุงึกำรละเมดิรัฐบญัญตัขิองสหรัฐ (อเมรกินั) 
และกฎหมำยระดับมลรัฐ (federal and state laws) โดยใหม้อียำ่งนอ้ยหนึง่ขอ้กลำ่วหำ 
กำรละเมดิตอ้งเกดิขึน้ไมน่ำนกวำ่หนึง่ปีกอ่นวันทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรของรัฐแคลฟิอรเ์นยี (CDE) 
จะรับขอ้รอ้งเรยีนไป 
และในขณะยืน่ขอ้รอ้งเรยีนทำ่นตอ้งสง่ตอ่ส ำเนำขอ้รอ้งเรยีนไปยงัโรงเรยีนของภำครัฐในเวลำเดยีวกนักบัทีท่ำ่
นไดย้ืน่ขอ้รอ้งเรยีนรัฐตอ่ CDE (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600) 
 
หำกมขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งกำรละเมดิรัฐบญัญตัขิองสหรัฐ (อเมรกินั) และกฎหมำยระดับมลรัฐ (federal 
and state laws) กฎหมำยหรอืระเบยีบวำ่ดว้ยกำรศกึษำพเิศษ ทำ่นสำมำรถสง่เอกสำรไปไดท้ี:่ 
 

California Department of Education (กระทรวงศกึษำธกิำรของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) 
Special Education Division (แผนกกำรศกึษำพเิศษ) 

Procedural Safeguards Referral Service 
(บรกิำรชีแ้นะแหลง่สำรสนเทศเกีย่วกบัควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำม) 

1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 

 

ส ำหรับขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นปัญหำทีไ่มไ่ดรั้บควำมคุม้ครองตำมรัฐบญัญัตขิองสหรัฐ (อเมรกินั) 
และกฎหมำยระดับมลรัฐ (federal and state laws) หรอืกฎหมำยหรอืระเบยีบวำ่ดว้ยกำรศกึษำพเิศษ 
ใหป้รกึษำเรือ่งขัน้ตอนกำรรอ้งทกุข ์ณ หน่วยงำนในรัฐของทำ่น  
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กำรรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรระงับขอ้พพิำท รวมถงึกำรยืน่ขอ้รอ้งเรยีน  กำรตดิตอ่ CDE 
แผนกกำรศกึษำพเิศษ (Special Education Division)  
บรกิำรชีแ้นะแหลง่สำรสนเทศเกีย่วกบัควำมคุม้ครองตำมวธิพีจิำรณำควำมแบบป้องกนั(Procedural 
Safeguards Referral Service) ใหต้ดิตอ่ไดท้ีเ่บอรโ์ทรศัพท ์(800) 926-0648 
หรอืโดยสง่โทรสำรไปทีห่มำยเลข 916-327-3704 หรอื โดยเยีย่มชมเว็บไซตข์อง CDE ที ่
http://www.cde.ca.gov/sp/se.  
  

http://www.cde.ca.gov/sp/se
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อภธิานศพัทข์องค ายอ่ทีใ่ชใ้นประกาศฉบบันี ้
 

ADR  Alternative Dispute Resolution (กำรระงับขอ้พพิำททำงเลอืก)  

 

CFR:  Code of Federal Regulations (ประมวลกฏหมำยวำ่ดว้ยขอ้บญัญัตแิหง่รัฐบำลกลำงสหรัฐ) 
 

EC  California Education Code (ประมวลกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรศกึษำของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) 
 

FAPE  Free Appropriate Public Education (กำรศกึษำจำกภำครัฐทีเ่หมำะสมและไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย) 

 

IDEA  Individuals with Disabilities Education Act (พระรำชบญัญัตกิำรศกึษำส ำหรับคนพกิำร) 

 

IEP   Individualized Education Program (แผนกำรศกึษำเฉพำะบคุคล) 

 

OAH:  Office of Administrative Hearings (ส ำนักงำนใหบ้รกิำรดำ้นกำรพจิำรณำคด)ี 
 

SELPA: Special Education Local Plan Area (เขตพืน้ทีแ่ผนกำรศกึษำพเิศษ) 

 

USC:  United States Code (ประมวลกฎหมำยแหง่สหรัฐอเมรกิำ) 


