
 

 

 

CÁC	ĐIỀU	PHỤ	HUYNH	THƯỜNG	THẮC	MẮC:	
GIÁO	DỤC	ĐẶC	BIỆT	TẠI		
CÁC	TRƯỜNG	BÁN	CÔNG	LẬP	
	
Bộ	Giáo	Dục	tiểu	bang	Louisiana	có	trách	nhiệm	bảo	đảm	cho	học	sinh	trong	tiểu	bang	có	đủ	
khả	năng	sẵn	sàng	lên	đại	học	hoặc	đi	vào	ngành	nghề.	Học	sinh	chúng	ta	nếu	bị	khuyết	tật	
đều	được	bảo	vệ	bằng	luật	pháp	của	liên	bang	lẫn	tiểu	bang.	Riêng	tiểu	bang	có	trách	nhiệm	
bảo	đảm	cho	các	học	sinh	này	được	học	miễn	phí	và	phù	hợp	để	các	em	có	thể	đạt	thành	mục	
tiêu	sau	khi	tốt	nghiệp	trung	học.	Những	điều	sau	đây	được	khá	nhiều	phụ	huynh	thắc	mắc	
liên	quan	đến	quyền	lợi	của	con	em	học	sinh.	

 
 
CON	TÔI	BỊ	KHUYẾT	TẬT	CÓ	ĐƯỢC	ĐI	
HỌC	TẠI	CÁC	TRƯỜNG	BÁN	CÔNG	
KHÔNG?	

 
Được;		Tất	cả	các	trường	bán	công	lập	đều	phải	cung	cấp	tất	cả	
dịch	vụ	giáo	dục	đặc	biệt	và	các	dịch	vụ	liên	quan	cho	các	học	
sinh	nào	được	xác	nhận	là	bị	khuyết	tật	qua	chương	trình	IEP.		

	

Đối	với	các	học	sinh	từ	3	đến	21	tuổi	các	trường	bán	công	lập	
đều	phải:		

	

1.	Xác	định,	tìm	hiểu	và	định	giá	tất	cả	học	sinh	nào	cần	đến	
chương	trình	giáo	dục	đặc	biệt	cùng	các	dịch	vụ	liên	quan.	

2.	Cung	cấp	các	dịch	vụ	đặc	biệt	và	dịch	vụ	liên	quan	cho	học	
sinh	được	xác	nhận	là	bị	khuyết	tật	và	được	quyền	hưởng	
các	dịch	vụ	cần	thiết.	Các	dịch	vụ	này	bao	gồm	chương	trình	
thể	dục	thích	ứng,	công	nghệ	hỗ	trợ,	trị	liệu	thể	lý	cho	sinh	
hoạt	thường	ngày,	định	hướng	và	di	chuyển,	trị	liệu	thể	lý,	y	
tế	học	đường,	tâm	lý,	xã	hội,	chỉnh	âm/ngôn	ngữ,	và	phương	
tiện	di	chuyển	đặc	biệt.		

3.	Cung	cấp	giáo	dục	đặc	biệt	và	dịch	vụ	liên	quan	trong	
môi	trường	ít	hạn	chế	nhất	nhằm	đáp	ứng	các	nhu	cầu	
của	học	sinh.		

 
 
TRƯỜNG	BÁN	CÔNG	CÓ	QUYỀN	YÊU	CẦU	TÔI	
CHUYỂN	CON	TÔI	SANG	MỘT	TRƯỜNG	CÔNG	
KHÁC	VÌ	CON	TÔI	CẦN	SỰ	GIÁO	DỤC	ĐẶC	
BIỆT	KHÔNG?	
	

Không,	học	sinh	bị	khuyết	tật	đều	có	quyền	ghi	danh	
học	tại	bất	cứ	trường	bán	công	lập	nào	cũng	được	và	
học	miễn	phí.		
Luật	Louisiana	cấm	các	trường	bán	công	lập	không	được	
kỳ	thị	học	sinh	bị	khuyết	tật	trong	việc	ghi	danh	học	hoặc	
các	thủ	tục	khác.	Mọi	trường	phải	thực	hiện	chương	trình	
giáo	dục	miễn	phí,	bao	gồm	giáo	dục	đặc	biệt	và	các	sự	trợ	
giúp	hay	các	dịch	vụ	liên	quan	đến	giáo	dục	đặc	biệt	để	đáp	
ứng	nhu	cầu	cá	nhân	của	từng	học	sinh	bị	khuyết	tật	khi	
các	em	ghi	danh	học	tại	trường.	Vì	vậy,	các	trường	bán	
công	lập	không	được	phép	thông	báo	hay	đề	nghị	phụ	
huynh	học	sinh	không	nên	ghi	danh	học	vì	(1)	nhà	trường	
hiện	không	có	dịch	vụ	hay	chương	trình	cho	học	sinh	
khuyết	tật	hoặc	(2)	học	sinh	khuyết	tật	sẽ	được	phục	vụ	
khá	hơn	ở	trường	khác	hay	học	khu	khác. 

TRƯỜNG	BÁN	CÔNG	CÓ	QUYỀN	YÊU	CẦU	TÔI	
LẤY	CON	TÔI	RA	KHỎI	TRƯỜNG	VÀ	CHUYỂN	
SANG	MỘT	TRƯỜNG	CÔNG	KHÁC	VÌ	CÓ	VẤN	
ĐỀ	HÀNH	VI	KHÔNG?	
 
Không.	trường	bán	công	lập	phải	làm	việc	với	quý	vị	là	phụ	
huynh	học	sinh.	Toán	IEP	nên	họp	để	xác	định	các	loại	hỗ	trợ	cho	
con	quý	vị	nhằm	giúp	con	quý	vị	học	tập	thành	công	tại	trường	
bán	công	lập.		
 
 
CON	TÔI	CẦN	PHƯƠNG	TIỆN	ĐƯA	ĐÓN	ĐẶC	
BIỆT	ĐỂ	ĐI	HỌC.	VẬY	CON	TÔI	CÓ	THỂ	HỌC	
TẠI	TRƯỜNG	BÁN	CÔNG	KHÔNG?	
 
Được. bất cứ học sinh nàovới nhu cầu đặc biệt đều có thể ghi 
danh học tại bất cứ trường bán công nào, bất kể nhu cầu đó là gì. 
 
 
CON TÔI DÙNG XE LĂN. VẬY CON TÔI 
CÓ THỂ HỌC TẠI TRƯỜNG BÁN CÔNG 
LẬP KHÔNG? 
 
Được. Tất cả trường bán công lập phải nhận bất cứ học sinh nào, 
bất kể tình trạng khuyết tật của học sinh ra sao, tương tự như 
trường công lập. 
 
 
TÔI	NÊN	LÀM	GÌ	NẾU	TÔI	TIN	RẰNG	CON	TÔI	
ĐÃ	BỊ	TỪ	CHỐI	GHI	DANH	VÌ	KHUYẾT	TẬT?	
 
Nếu quý vị tin rằng con quý vị đã bị từ chối ghi danh chỉ vì bị 
khuyết tật, quý vị nên liên hệ đến văn phòng ghi danh của 
trường. Các trường bán công loại 2 và 5 đều có quá trình điều tra 
các vụ khiếu nại mang tính chất kỳ thị, cả việc giúp phụ huynh 
phương cách khiếu nại, thời gian cho nhà trường tiến hành điều 
tra, và những bước nhà trường áp dụng để bày tỏ mối quan tâm. 
Những thủ tục bằng văn bản phải có tên và thông tin liên lạc để 
người chịu trách nhiệm của trường cứu xét trường hợp kỳ thị khi 
ghi danh.



 

 

  
HỌC	SINH	KHUYẾT	TẬT	BỊ	KỶ	LUẬT	VÀ	PHẢI		
THAY	ĐỔI	HIỆN	TRẠNG	THÌ	CÓ	CÒN	ĐƯỢC	
BẢO	VỆ	KHÔNG?	

 
Việc thay đổi hiện trạng vì lý do bị kỷ luật là trường hợp học 
sinh khuyết tật phải rời khỏi nơi đang học như phải rời trường 
giữa chừng để về nhà, bị cấm túc ngay tại trường, hoặc ngoài 
trường, đuổi học, bị nhân viên nhà trường đưa sang môi trường 
giáo dục thay thế vì dùng ma tuý hay vũ khí hoặc gây thương 
tích trầm trọng  hoặc bị nhân viên điều giải di chuyển vì có thể 
gây thương tích cho mình hay cho người khác.  

 
Học sinh khuyết tật được bảo vệ về kỷ luật khi học sinh đó từng 
bị đưa ra khỏi vị trí học tập trên 10 ngày trong một năm học. Để 
bảo đảm có được sự bảo vệ, điều quan trọng là mọi hồ sơ về 
biện pháp thay đổi hiện trạng của học sinh được lưu trữ tại các 
trường.  

 
 
TÔI	CÓ	THỂ	XEM	HỒ	SƠ	KỶ	LUẬT	
CỦA	CON	TÔI	ĐƯỢC	KHÔNG?	

 
Phụ	huynh	của	học	sinh		huyết	tật	có	quyền	xem	tất	cả	hồ	sơ	
học	tập	của	con	em	mình.	Quyền	này	bao	gồm	cả	các	hồ	sơ	kỷ	
luật	của	học	sinh.	Vì	vậy	mỗi	trường	bán	công	lập	phải	có	
trách	nhiệm	lưu	hồ	sơ	một	cách	chính	xác	về	những	lần	thay	
đổi	hiện	trạng	đối	với	học	sinh	khuyết	tật,	và	phụ	huynh	có	
quyền	được	xem	các	hồ	sơ	liên	quan	đến	con	họ.	

 
 
TÔI	NÊN	LÀM	GÌ	KHI	GẶP	KHÓ	KHĂN	LIÊN	
QUAN	ĐẾN	GIÁO	DỤC	ĐẶC	BIỆT	VÀ	CÁC	DỊCH	VỤ	
TƯƠNG	TỰ	KHÁC?	

 
Nếu	quý	vị	gặp	khó	khăn	liên	quan	đến	chương	trình	giáo	dục	
đặc	biệt	và	các	dịch	vụ	tương	tự,	quý	vị	nên	làm	như	sau:		
	
1.	Liên	lạc	với	hiệu	trưởng	của	trường.	
	
2.	Liên	lạc	với	hội	đồng	quản	trị	trường	bán	công	lập.	
	
3.	Liên	lạc	với	Bộ	Giáo	Dục	Louisiana	ở	số	điện	thoại	
1-877-453-2721.	Quý	vị	cũng	có	thể	gửi	email	về	Bộ	theo	
địa	chỉ	louisianabelieves@la.gov.	

	
Dưới	đây	là	các	nguồn	hỗ	trợ	giúp	quý	vị	liên	quan	đến	
chương	trình	giáo	dục	đặc	biệt:	
	
•			Families	Helping	Families	(Gia	đình	giúp	nhau)	Vui	lòng	tìm	
trong	niên	giám	điện	thoại	để	biết	số	điện	thoại	ở	văn	
phòng	nơi	quý	vị	cư	ngụ.	

	
•			Advocacy	Center	(Trung	Tâm	Vận	Động);		
					Điện	thoại:	1-800-960-7705	

LUẬT	NÀO	CỦA	LOUSIANA	ĐỀ	CẬP	ĐẾN	VẤN	
ĐỀ	ĐƯỢC	NÊU	TRÊN	VĂN	KIỆN	NÀY?	
 
Charter	School	Demonstration	Programs	Law	LA	Revised	
Statute	17:3971—	4001	9	(Luật	LA	đã	được	tu	chính	
17:391—4001	9	về	Chương	trình	Thí	điểm	Trường	bán	
công	lập)	
	
•			Một	trường	bán	công	lập	được	thành	hình	và	điều	hành	
theo	các	điều	khoản	của	Luật	Louisiana	cho	Trường	Bán	
Công	Lập	phù	hợp	với	luật	và	điều	lệ	do	tiểu	bang	và	liên	
bang	đề	ra	tương	tự	như	các	trường	công	liên	quan	đến	
dân	quyền	và	cá	nhân	bị	khuyết	tật.	

	
Regulations	for	Students	with	Disabilities	Louisiana		
Bulletin	1706	(Điều	lệ	dành	cho	học	sinh	khuyết	tật	
trong	Công	bố	1706	Louisiana)	
	
•			Quyền	của	học	sinh	khuyết	tật.	Học	sinh	bị	khuyết	tật	
học	tại	các	trường	bán	công	lập	cũng	như	phụ	huynh	
được	bảo	lưu	mọi	quyền	chiếu	theo	các	điều	lệ	này.	

	
•			Các	trường	bán	công	lập	chính	là	trường	công	của	cơ	quan	
giáo	dục	địa	phương	và	tiểu	bang	nên	phải	phục	vụ	học	
sinh	khuyết	tật	tại	các	trường	đó	giống	như	cách	phục	vụ	
học	sinh	khuyết	tật	ở	các	trường	khác,	gồm	cả	việc	cung	
cấp	các	trợ	giúp	và	dịch	vụ	tương	tự	ngay	tại	trường	bán	
công	lập	theo	như	chủ	trương	của	cơ	quan	giáo	dục	địa	
phương	LEA	quy	định	về	việc	áp	dụng	và	thi	hành	việc	cung	
cấp	các	dịch	vụ	ngay	tại	chỗ	y	như	các	trường	công	khác.	


