
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyền của Phụ huynh 
 

Bản tóm tắt ngắn gọn về các Biện pháp Bảo vệ theo Thủ tục dành cho học sinh khuyết tật nhận các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt. 
 

 
Phụ huynh của trẻ em khuyết tật từ 3 tuổi đến 21 tuổi có các quyền giáo dục cụ thể theo Đạo luật Giáo dục Cá nhân 
Khuyết tật (IDEA). Các quyền này được gọi là các biện pháp bảo vệ theo thủ tục. Các cá nhân với tư cách là người 
thay thế phụ huynh và học sinh từ mười tám tuổi đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, cũng được hưởng các 
quyền này. 

 
Một số nhân viên trong học khu và khu vực dịch vụ giáo dục đặc biệt (SELPA) có thể trả lời các câu hỏi về việc giáo 
dục của trẻ em cũng như các quyền và trách nhiệm của phụ huynh. Khi phụ huynh có mối lo ngại, điều quan trọng là họ 
phải liên lạc với giáo viên của con họ hoặc quản trị viên để nói về con họ và bất kỳ vấn đề nào họ gặp phải. Cuộc trò 
chuyện này thường giải quyết được vấn đề và giúp duy trì sự giao tiếp cởi mở. 

 
Phụ huynh phải được tạo cơ hội để tham gia vào bất kỳ cuộc họp đưa ra quyết định nào liên quan đến chương trình 
giáo dục đặc biệt của con mình. Phụ huynh có quyền tham gia các cuộc họp của chương trình giáo dục cá biệt (IEP) về 
khả năng hội đủ điều kiện vào giáo dục đặc biệt, việc đánh giá, lớp học của con họ và các vấn đề khác liên quan đến 
giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE) của con họ. 

 
Khi không thể xác định hoặc tìm ra được phụ huynh, học khu có thể chỉ định một người thay thế phụ huynh 
để đại diện cho trẻ khuyết tật. 

 

Quyền của Phụ huynh trong Chương trình Giáo dục Đặc biệt ở California là gì? 
 

Phụ huynh và học sinh trên mười tám tuổi có quyền 
 

Tham gia  
 

Phụ huynh có quyền giới thiệu con mình đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt, tham gia vào quá trình phát 
triển IEP và được thông báo về tất cả các dịch vụ của chương trình và các dịch vụ thay thế, cả công lập và 
không công lập. 

 
Nhận thông báo trước bằng văn bản 

 
Phụ huynh có quyền nhận được thông báo trước bằng văn bản, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, khi học 
khu bắt đầu hoặc từ chối yêu cầu của họ về việc thay đổi nhận định thể loại, việc đánh giá hoặc lớp 
học của con họ trong chương trình giáo dục đặc biệt. 

 
Đồng ý 

 
Phụ huynh phải cung cấp sự đồng ý bằng văn bản với sự hiểu biết trước khi con họ được đánh giá hoặc 
nhận bất kỳ dịch vụ giáo dục đặc biệt nào. Sự đồng ý của phụ huynh cũng phải được cung cấp trước khi có 
bất kỳ thay đổi nào trong các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Học khu phải đảm bảo rằng phụ huynh hiểu được 
tiến trình của cuộc họp nhóm IEP bao gồm việc tìm một thông dịch viên cho phụ huynh bị điếc hoặc 
những người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. 

 
Từ chối đưa ra sự đồng ý 

 
 
 
 
 



 
 

 
Phụ huynh có thể từ chối đưa ra sự đồng ý cho việc đánh giá hoặc lớp học của con mình trong 
chương trình giáo dục đặc biệt. 

 
Để được đánh giá mà không bị phân biệt đối xử 

 
Trẻ em phải được đánh giá để nhận giáo dục đặc biệt thông qua việc sử dụng các phương pháp không 
có thành kiến hoặc phân biệt đối xử về mặt văn hóa. 

 
Được đánh giá giáo dục một cách độc lập 

 
Nếu phụ huynh không đồng ý với kết quả đánh giá do học khu thực hiện, họ có quyền yêu cầu và có 
được đánh giá giáo dục một cách độc lập (IEE) và chi phí sẽ được trả bởi nhà nước. 

 
Phụ huynh chỉ được hưởng một IEE với chi phí công mỗi khi cơ quan nhà nước tiến hành việc đánh 
giá mà phụ huynh không đồng ý. 

 
Khi phụ huynh yêu cầu IEE với chi phí công cộng, học khu không được chậm trễ bất cần thiết và phải 
đảm bảo rằng IEE được cung cấp bằng chi phí công cộng, hoặc yêu cầu một buổi điều trần hợp lệ nếu học 
khu tin rằng đánh giá của họ là phù hợp và không đồng ý rằng IEE là cần thiết. Học khu cũng có quyền 
thiết lập các tiêu chuẩn hoặc tiêu chí (bao gồm cả chi phí và địa điểm) cho IEE bằng chi phí công. 

 
Để xem hồ sơ giáo dục 

 
Phụ huynh có quyền kiểm tra, xem xét và lấy các bản sao hồ sơ giáo dục của con mình. 

 
Ở lại chương trình hiện tại nếu có bất đồng về việc xếp lớp 

 
Nếu phụ huynh không đồng ý với học khu về việc sắp xếp chương trình giáo dục đặc biệt của con họ 
hoặc một thay đổi được đề xuất trong việc sắp xếp đó, luật pháp yêu cầu học sinh phải “tiếp tục ở lại” 
trong chương trình hiện tại cho đến khi tranh chấp đó được giải quyết. 

 
Được cung cấp một phiên điều trần cho những bất đồng về IEP 

 
Phụ huynh có quyền khiếu nại liên quan đến việc cung cấp FAPE cho con mình; để có một luật sư, một 
người biện hộ và học sinh, nếu thích hợp, có mặt tại phiên điều trần hợp lệ đó; và để công khai phiên điều 
trần. Trong một số trường hợp, viên chức điều trần có thể cho phép, giảm hoặc từ chối việc hoàn trả phí 
luật sư và lệ phí mà phụ huynh trả cho các tổ chức không phải là công lập trong quá trình giải quyết một 
vụ việc. Để yêu cầu một phiên điều trần hợp lệ hoặc để nhận được thông báo đầy đủ về các biện pháp bảo 
vệ theo thủ tục liên quan đến một phiên điều trần hợp lệ, hãy liên lạc với Văn phòng Điều trần Hành chính 
(xem thông tin liên lạc bên dưới). 

 
Nhận dịch vụ hòa giải 

 
Phụ huynh được khuyến khích xem xét việc giải quyết các bất đồng liên quan đến chương trình 
giáo dục đặc biệt của con mình thông qua việc hòa giải tự nguyện, là một quá trình mà qua đó các 
bên tìm kiếm các giải pháp đồng thuận cho các tranh chấp với sự giúp đỡ của một hòa giải viên 
công bằng. Dịch vụ hòa giải có sẵn cho: 

 
1. Hòa giải Khiếu nại của Tiểu bang - Bộ Giáo dục California bắt buộc phải cung cấp dịch vụ hòa giải cho phụ 

huynh hoặc cơ quan giáo dục địa phương (LEA) nhưng cả hai phải đồng ý và việc tham gia là tự nguyện. 
 

2. Văn phòng Điều trần Hành chính (OAH), chỉ dành cho Dịch vụ Hòa giải - Phụ huynh hoặc LEA chỉ có thể 
nộp đơn cho dịch vụ hòa giải OAH. Việc tham gia là tự nguyện. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Phụ huynh có thể yêu cầu dịch vụ hòa giải một mình hoặc riêng biệt với thủ tục tố tụng, hoặc họ có thể 
tham gia việc hòa giải trong khi chờ một phiên điều trần hợp lệ. Việc hòa giải không được sử dụng để 
trì hoãn quyền của phụ huynh trong một phiên điều trần đúng thủ tục. 

 
Nộp đơn Khiếu nại về Học khu của quý vị 

 
Nếu phụ huynh tin rằng học khu của con họ đã vi phạm luật, họ có thể khiếu nại với Bộ Giáo dục 
California. Bộ phải điều tra các khiếu nại cáo buộc vi phạm không tuân thủ IDEA, luật hoặc quy định 
về giáo dục đặc biệt của tiểu bang, và đưa ra báo cáo bằng văn bản về các kết quả trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. 

 
Được Thông báo về Kỷ luật Nhà trường và Lớp thay thế 

 
Có những quy tắc cụ thể về việc đình chỉ và đuổi học những học sinh có IEP. Nói chung, một học sinh 
khuyết tật có thể bị đình chỉ hoặc đưa vào một cơ sở giáo dục thay thế ở cùng mức độ áp dụng cho học sinh 
không bị khuyết tật. 

 
Nếu học sinh khuyết tật ở trong một lớp như vậy trong hơn mười ngày, một cuộc họp IEP phải được tổ 
chức để xem xét sự phù hợp của lớp hiện tại của đứa trẻ và mức độ nghiêm trọng khi khuyết tật là nguyên 
nhân của hành vi sai trái. Bất kể lớp của trẻ, học khu phải cung cấp FAPE. 

 
Được thông báo về các chính sách liên quan đến trẻ em học trường tư thục 

 
Các học khu có trách nhiệm xác định, định vị và đánh giá học sinh khuyết tật được phụ huynh đăng ký 
vào các trường tư thục. Tuy nhiên, các học khu không bắt buộc phải cung cấp chương trình giáo dục đặc 
biệt hoặc các dịch vụ liên quan cho những học sinh này. Phụ huynh không có quyền được hưởng các dịch 
vụ, mặc dù một số trường tư thục và học sinh theo học các trường tư thục có thể nhận được một số dịch 
vụ từ học khu. 

 

Thông tin bổ sung 
 

Thông báo này là bản tóm tắt viết tắt về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục dưới luật liên bang và tiểu bang (20 Bộ luật 
Hoa Kỳ Mục 1412 [d]; 34 Quy định liên bang 300,504; California Đạo luật giáo dục mục 56301 [d] [2], 56321, và 
56341,1 [g] [1]). Quyền của Phụ huynh và Trẻ em trong Giáo dục Đặc biệt, một bản mô tả sâu rộng hơn về các quyền 
này, có sẵn từ Bộ Giáo dục California, Sở Giáo dục Đặc biệt. 

 
Để có thêm thông tin về quyền của phụ huynh hoặc giải quyết tranh chấp, bao gồm cách nộp đơn khiếu nại, hãy liên 
lạc với Bộ Giáo dục California, Sở Giáo dục Đặc biệt, Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại, bằng cách gọi 800-926-0648 hoặc gửi 
thư tới: 

 
California Department of Education 
Special Education Division 
Complaint Support Unit 
1430 N Street, Suite 2401 
Sacramento, CA 95814 
Điện thoại: 800-926-0648 
Fax: 916-327-3704 

 
Để nộp đơn cho dịch vụ hòa giải hoặc phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, hãy liên lạc: 

 
Office of Administrative Hearings 
Special Education Division 
2349 Gateway Oaks, Suite 200 
Sacramento, CA 95833-4231 
Điện thoại: 916-263-0880 
Fax: 916-263-0890 

 
 



 
 
Nộp hồ sơ điện tử an toàn  

 
Hướng dẫn của Chương trình về việc Tiếp cận và Điều kiện tạo sự Thuận lợi về các Phiên Điều 
trần và Hòa giải (Đăng vào ngày 17 tháng 10 năm 2018) 

 
Trang web này nêu rõ rằng một nhà thầu của Bộ Giáo dục California tiến hành các buổi điều trần và hòa giải về 
giáo dục đặc biệt sẽ phải có và tuân theo các chính sách và thủ tục để có các dịch vụ công bằng cho tất cả những 
người tham gia. 

 
Câu hỏi: Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại | speceducation@cde.ca.gov | 800-926-0648 

 
Xem duyệt lần cuối: Thứ Tư, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

 
 
 


