
Thông tin về Người điều đình 

 
South East Consortium SELPA coi trọng mối quan hệ hợp tác với các hòa giải viên địa phương, là những người có thể hỗ 
trợ nhóm IEP giải quyết các tranh chấp. Việc hòa giải tại địa phương sẽ bao gồm một cá nhân công bằng để giúp xác 
định các vấn đề và mối lo ngại và hỗ trợ nhóm IEP trong việc tìm một kết quả được cả hai bên chấp nhận. Dịch vụ hòa 
giải tại địa phương có thể được yêu cầu khi không đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp IEP và khi các nỗ lực khác để 
giải quyết xung đột không thành công. Người điều đình ADR có thể giúp xem xét các lựa chọn giải quyết tranh chấp, 
giải thích quy trình hòa giải, trả lời câu hỏi, làm rõ vấn đề và tập trung giải quyết vấn đề giữa phụ huynh và các thành 
viên khác của nhóm IEP. 
 
 
 
 
South East Consortium SELPA rất vui được làm việc với các hòa giải viên địa phương sau đây.  
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Lĩnh vực chuyên môn 
 

ADR (Giải quyết tranh chấp thay thế)  
Biện pháp tốt nhất cho ADR  
Thay đổi văn hóa học đường cho ADR  
Các vấn đề liên quan COVID-19   
Giao tiếp & Hợp tác  
Giải quyết xung đột  
Tạo Hệ thống (ví dụ: tính liên tục của ADR)  
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo  
Đáp ứng về mặt văn hóa  
Quy trình hợp lệ  
Sự bình đẳng  
Điều đình các buổi họp IEP  
Điều đình  
Hoà giải  
Huấn luyện thương lượng và giải quyết xung đột       
Mối quan hệ và Vận động Phụ huynh      
Phát triển chuyên môn  
Giải quyết khiếu nại (ví dụ: Phiên giải quyết)  
Quy trình lập kế hoạch chiến lược  
Huấn luyện phụ huynh về các quy trình ADR  
Cuộc họp ADR trực tuyến 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAIL NUGENT  
 
 
 

Lĩnh vực chuyên môn 
 
ADR (Giải quyết tranh chấp thay thế)  
Biện pháp tốt nhất cho ADR  
Thay đổi văn hóa học đường cho ADR  
Các vấn đề liên quan COVID-19   
Giao tiếp & Hợp tác  
Giải quyết xung đột  
Tạo Hệ thống (ví dụ: tính liên tục của ADR)  
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo  
Đáp ứng về mặt văn hóa  
Quy trình hợp lệ  
Sự bình đẳng  
Điều đình các buổi họp IEP  
Điều đình  
Hoà giải  
Thương lượng & Quản lý xung đột  
Mối quan hệ và Vận động phụ huynh  
Phát triển chuyên môn  
Giải quyết khiếu nại (ví dụ: Phiên giải quyết)  
Huấn luyện phụ huynh về các quy trình ADR  
Quy trình lập kế hoạch chiến lược  

 
 
 
 
 

Nếu bất kỳ thành viên nào của nhóm IEP muốn dùng một người hòa giải khác từ bên ngoài, 
vui lòng liên lạc với văn phòng SELPA theo số (408) 223-3775. 


