
 ส่วน B 

 

ประกาศวาด่ วย้ เรองกื่ ารใหค้วามคมครองใุ้ นทางกระบวนการ:  ฟลอรดาิ  

กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ (Disabilities  Education Act,  IDEA)  

ซึ่งเป็นกฎหมายของรฐบาลกลางที่เกี่ยวกับ การศกึษาของนกเรยีนที่เป็นผู้ทุพพลภาพ 

ก าหนดให้ทางโรงเรียนมอบหนังสือแจ้งแกทา่น ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กผู้ที่ 

ทุพพลภาพ 

โดยหนังสือแจ้งมกีารอธิบายเกี่ยวกับการใหความคุ้มครองในทางกระบวนการภายใต้กฎ

หมายว่าดว้ยการศกึษา 

ของผู้ทุพพลภาพและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาโดยละเอียด 

ส าเนาของหนังสือแจ้งนี้ต้องมอบให้ท่านเพียง ครั้งเดยีวต่อปีการศกึษา 

ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการมอบส าเนาให้กับท่านดังนี้:  (1) 

เมื่อมีการอ้างอิงครั้งแรกหรือมีการร้องขอ การประเมินจากทา่น (2) 

เมื่อได้รับการร้องเรียนรัฐครั้งแรกของท่านภายใต้หวข้อ 34,  มาตรา 300.151 ถึง 

300.153,  ประมวลกฎหมาย ของรัฐบาลกลาง (34 CFR §§300.151 ถึง 300.153)  

และเมื่อไดร้ับการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมครั้งแรกจากท่าน ภายใต ้

§300.507 ในปีการศกึษา (3) 

เมื่อการตัดสินใจที่จะด าเนินการทางวินัยกบบุตรหลานของท่านกอให้เกิดการเปลี่ยนแป

ลงสถานทีด่ าเนินการเรียนการสอน และ (4)  เมื่อมีค าร้องขอจากทา่น [§300.504(a)]  

ประกาศว่าดว้ยเรื่องการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการนีต้อ้งประกอบด้วยการอธ

บายอย่างครบถว้นเกีย่วกับการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการทั้งหมดที่มีระบุภาย

ใต้ §300.148 

(การจดัให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนโดยเสียค่าใช้รายจ่ายกับภาครัฐ), §§300.151 

ถึง 300.153  (ขั้นตอนการร้องเรยนของรัฐ), §300.300 (ความยินยอมของผูป้กครอง),  

§§300.502 และ 300.503 

(การประเมินการศกึษาที่เป็นอิสระและการประกาศล่วงหน้าเป็นลายลกษณ์อกัษร),  

§§300.505 ถึง 300.518 (การคุม้ครองทางกระบวนการอื่น ๆ เชน่ การไกล่เกลี่ย 

การร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม กระบวนการแก้ไขปญัหา 

และการพจิารณาไต่สวนตามกระบวนการอนัชอบธรรมที่เป็นกลาง), §§300.530 ถึง 

กระทรวงศกึษาธกิารของสหรฐัอเมรกิา                                       แบบฟอรมต์ วอยั าง่ : 

ประกาศวาด่ วย้ เรองกื่ ารใหค้วามคมครองุ้ ในทางกระบวนการ 

ส านักงานบรกิารการศึกษาพิเศษและบรการฟื้นฟู,  

ส านักงานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ 
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่ ่ ้ ื่ ้ ุ ้

300.536  (ความคุ้มครองในทางกระบวนการในส่วนย่อย E ของขอ้บังคับ ส่วน B)  และ 

§§300.610 ถึง 300.625 (การรักษาความลับของบทบัญญตัิว่าดว้ยข้อมลูในส่วนย่อย 

F)  มีการเพ่ิมข้อมลูเฉพาะของฟลอริดาในแบบฟอร์มตวอย่างฉบับนี้ 

และให้รปแบบที่เขตการศึกษาอาจเลือกใช้ในการให้ข้อมลูเกีย่วกบมาตรการให้ความคุ้

มครองในทางกระบวนการแกผู้ปกครอง 

กระทรวงศึกษาธกิารของสหรัฐอเมรกิา, ส านักงานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  

ปรับปรุงใหม:่ มิถุนายน 2009;  กรมศกึษาธการของฟลอริดา ปรับปรุงใหม่: สิงหาคม 

2021  
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ขอม้ ลูทว่ัไป 

การประกาศลวงหน่ าเ้ ปนลายล็ กัษณอ์กัษร 

34 CFR §300.503 

การประกาศ 

เขตการศึกษาของท่านต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

(ให้ข้อมูลบางอย่างเปนลายลักษณ์อักษรแกท่าน) 

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนทีจ่ะ:  

1. เสนอให้ริเริ่มหรือเปลีย่นแปลงอตัลกษณ์ตัวตน ท าการประเมิน 

หรือโยกย้ายสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอน ของบุตรหลานของท่าน 

หรือจัดเตรยมการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (FAPE)

ให้กับบุตรหลานของท่าน หรอื 

2. ปฏิเสธที่จะริเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงอตัลกษณต์ัวตน ท าการประเมิน 

หรือโยกย้ายสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนของ บุตรหลานของท่าน 

หรือจัดเตรยมการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (FAPE)

ให้กับบุตรหลานของท่าน 

็ ่
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เนอ้ืหาของประกาศ 

การประกาศเป็นลายลกษณ์อกัษรต้อง:  

1. อธิบายการด าเนินการที่เขตการศกึษาของทา่นเสนอหรือปฏิเสธทีจ่ะด าเนินการ 

2. อธิบายว่าเหตุใดเขตการศึกษาของท่านจึงเสนอหรือปฏิเสธที่จะด าเนินการ 

3. อธิบายแตละขั้นตอนของการประเมินผล การประเมิน การบันทกึ 

หรือรายงานที่เขตการศึกษาของท่านใช้ในการ 

ตัดสินใจเสนอหรือปฏเสธการด าเนินการนั้น 

4. ประกอบด้วยข้อความว่าท่านได้รบการปกปอ้งภายใตบ้ทบัญญัตวิา่ด้วยการให

ความคุ้มครองในทางกระบวนการ ในส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 
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5. บอกท่านเรื่องวิธีการขอค าอธิบายเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทางกระบวนกา

ร หากการด าเนินการที่เขตการศกึษา 

ของท่านก าลังเสนอหรือปฏิเสธอยู่นั้นไม่ใชก่ารอ้างอิงเบื้องต้นส าหรับการประเ

มินผล 

6. ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ท่านติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในการท าคว

ามเข้าใจส่วน B ของกฎหมายว่าดว้ย การศกึษาของผู้ทุพพลภาพ 

7. อธิบายตัวเลือกอื่น ๆ ที่ทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) 

ของบุตรหลานของทา่นได้พิจารณาไว้ 

และเหตผุลว่าท าไมตัวเลือกเหล่านั้นจึงถูกปฏิเสธ และ 

8. ให้ค าอธิบายเหตุผลอืน่ ๆ

ที่เขตการศกึษาของทา่นได้เสนอหรือปฏิเสธการด าเนินการ 

การประกาศในภาษาทเขี่ าใจไ้ ด้ 

การประกาศต้อง:  

1. เขียนเป็นภาษาทีผู่้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และ 

2. มีให้อ่านในภาษาแมข่องท่านหรือรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ ทีท่่านใช้ 

เว้นแต่จะเห็นได้ชดัว่าเป็นไปไม่ได้ 

หากภาษาแม่ของท่านหรือรูปแบบการสื่อสารอื่นไม่ใชภ่าษาเขยีน 

เขตการศึกษาของท่านต้องรับรองได้ว่า:  

1. ประกาศดังกล่าวได้รับการแปลเป็นภาษาพูดหรือวิธีการอื่น ๆ 

ในภาษาแมข่องท่านหรอรูปแบบการสื่อสารอื่น 

2. ท่านเข้าใจเนื้อหาในประกาศน้ัน และ 

3. มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นไปตามข้อก าหนดในวรรค 1 และ 2 แล้ว 

ื
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ภาษาแม ่

34 CFR §300.29 

ภาษาแม่ เมื่อใช้กับบุคคลที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษจ ากัด 

หมายความต่อไปนี:้  

1. ภาษาที่บุคคลนั้นใชต้ามปกต หรือในกรณีของเด็ก 

คือภาษาทีผู่้ปกครองของเด็กใช้ตามปกต ิ

2. ในการตดิต่อโดยตรงกับเด็ก (รวมถึงการประเมินผลตัวของเด็ก)

ภาษาที่ปกติเดก็ใช้ที่บา้นหรือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ส าหรับผู้พิการทางหูหรือสายตา หรือสาหรับผู้ที่ไม่มภีาษาเขยีน 

วิธีการสื่อสารคือสิ่งทีบุ่คคลนั้นใชต้ามปกต ิ(เช่น ภาษามือ อักษรเบรลล์ 

หรือการสื่อสารดว้ยวาจา)  

ิ

จดหมายอเลิ ก็ทรอนกิส์ 

34 CFR §300.505 

หากเขตการศกึษาของท่านเสนอทางเลือกให้ผู้ปกครองรับเอกสารต่าง ๆ ทางอีเมล 

ท่านอาจเลือกรับต่อไปน้ีทางอีเมล:  

1. หนังสือแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ประกาศว่าดว้ยเรื่องการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการ และ 

3. ประกาศที่เกี่ยวข้องกบการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม ั ี

ความยนยอมจาิ กผปู้กครอง - คาจากดคั วาม 

34 CFR §300.9 

ความยนยอมิ  

ความยินยอม หมายถง:  ึ
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1. ท่านได้รับแจ้งข้อมลูทัง้หมดอย่างครบถ้วนในภาษาแม่ของท่านหรอรูปแบบการ

สื่อสารอื่น ๆ (เช่น ภาษามือ อักษรเบรลล์ หรือการสื่อสารด้วยวาจา)

เกี่ยวกับการด าเนินการที่ท่านให้ความยินยอม 

2. ท่านเข้าใจและยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการด าเนินการนั้น 

และความยินยอมจะอธิบายถึงการด าเนินการนั้นและแสดงรายการบันทึก 

(ถ้ามี) ซึ่งจะเปิดเผยและถึงผู้ใด และ 

3. ท่านเข้าใจว่าความยนยอมน้ันเป็นไปโดยสมัครใจจากท่าน 

และทา่นสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ 

หากท่านต้องการเพกถอน (ยกเลิก) 

ความยินยอมของท่านหลังจากที่บตุรหลานของท่านเริ่มได้รบัการศกึษาพิเศษและบรก

ารที่เกยวข้องแลว ท่านต้องด าเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 

การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ไดล้บล้าง (เลิกท า) 

การด าเนินการที่เกิดขึน้หลังจากที่ทา่นได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

แต่ก่อนทีท่่านจะถอนตัว นอกจากนี้ เขตการศึกษาไม่จ าเป็นต้องแก้ไข (เปลี่ยนแปลง) 

บันทึกการศึกษาของบตรหลานของท่านเพ่ือลบการอ้างอิงใด ๆ 

ที่บุตรหลานของท่านได้รับการศกึษาพิเศษและบรการที่เกยวข้องหลังจากที่ท่านเพิกถ

อนความยินยอม 

ื

ิ

ิ

ิ

ี่ ้

ุ

ิ ี่

ความยนยอมจาิ กผปู้กครอง 

34 CFR §300.300 

ความยนยอมสิ าหรบัการประเมนผิ ลเบองตื้ น้ 

เขตการศึกษาของท่านไม่สามารถด าเนินการประเมินผลบุตรหลานของท่านเบ้ืองต้นเ

พื่อพิจารณาว่าบุตรหลานของท่านนั้นมีสทธิ์ภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพในการเข้ารับการศึกษาพิเศษและบรก

ารที่เกยวข้องได้หรือไม่ 

โดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลกษณ์อกัษรล่วงหนาถึงการด าเนินการที่เสนอและขอรับความ

ยินยอมจากท่านตามทีอ่ธิบายไว้ในหัวข้อ การประกาศลวงหน่ าเ้ ปนลาย็ ลักษณอ์กัษร 

และ ความยนยอมจาิ กผปกครู้ อง 

ิ

่ ิ

ี่

ั ้
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เขตการศึกษาของท่านต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพ่ือขอความยินยอมจากท่าน

ส าหรับการประเมินผลเบ้ืองต้น 

เพ่ือตัดสินใจว่าบุตรหลานของท่านเป็นเดก็ที่มีความทุพพลภาพหรือไม ่

ความยินยอมของท่านส าหรับการประเมินผลเบ้ืองต้นไม่ได้หมายความวาทา่นได้ให้ค

วามยินยอมแก่เขตการศึกษาเพ่ือเริ่มใหการศึกษาพิเศษและบรการที่เกี่ยวข้องแก่บตุร

หลานของท่าน 

เขตการศึกษาของท่านไม่สามารถใชก้ารปฏิเสธของท่านเพ่ือยินยอมให้มีบรกิารหรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบการประเมินผลเบ้ืองต้นเป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิเสธบรการ 

ผลประโยชน ์หรือกจิกรรมอื่น ๆ ของทา่นหรือบุตรหลานของท่าน 

เว้นแต่ข้อก าหนดอ่ืนของ ส่วน B ก าหนดให้เขตการศกึษาต้องด าเนินการเช่นน้ัน 

หากบุตรหลานของทา่นลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือทา่นต้องการลงทะเบีย

นบุตรหลานของท่านในโรงเรียนของรัฐ 

และทา่นปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมหรือไมส่ามารถตอบรับค าขอให้ยินยอมส าหรับกา

รประเมินผลเบ้ืองต้น 

เขตการศึกษาของท่านอาจหรืออาจจะไม่พยายามทีจ่ะด าเนินการประเมินผลเบ้ืองต้น

กับบุตรหลานของท่านโดยใชการไกล่เกลี่ยของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพ

ลภาพหรือการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม การประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

และขั้นตอนการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมอย่างเป็นกลาง 

เขตการศึกษาของท่านจะไม่ละเมิดภาระหนา้ที่ในการค้นหา ระบุ 

และประเมินผลบตุรหลานของท่าน 

หากไม่ด าเนินการประเมินบุตรหลานของท่านในสถานการณ์เหล่านี้ 

่

้ ิ

ั ิ

้ ่

กฎพเศิ ษสาหรบกาั รประเมนผลิ เบองตื้ นใ้ นเดก็หรอืผเยาู้ วท์อยี่ ในู่ ความคมครองของุ้ รั

ฐ 

หากเด็กหรือผู้เยาว์อยูใ่นความคุ้มครองของรัฐและไม่ได้อาศัยอยูก่ับผู้ปกครองของตวั

เอง 

เขตการศึกษาไม่จ าเปน็ต้องได้รับความยินยอมจากผปกครองในการประเมินเบ้ืองต้นเ

พื่อพิจารณาว่าเด็กรายนั้นเป็นเด็กที่มีความทุพพลภาพหรือไม่ หาก:  

1. แม้จะมีความพยายามตามสมควรแล้ว 

เขตการศึกษาก็ไม่สามารถหาผู้ปกครองของเด็กได้ 

2. สิทธิของผู้ปกครองถูกยกเลกิตามกฎหมายของรัฐ หรอื 

ู้
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3. ผู้พิพากษาได้มอบหมายสิทธิ์ในการตัดสินใจด้านการศึกษาแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่

ผู้ปกครอง และบุคคลดงักล่าวได้ให้ความยินยอมส าหรับการประเมนิผลเบื้องต้น 

เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของรัฐ 

ถูกน ามาใช้ในกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ 

หมายถึงเดก็ผู้ทีร่ัฐพิจารณาเห็นว่าเป็น:  

1. เด็กอุปถัมภ 

2. ถือเป็นเด็กหรือผู้เยาวที่อยู่ในความคุม้ครองของรัฐภายใตก้ฎหมายของรัฐ หรอื 

3. อยู่ในความดแูลของหน่วยงานสวัสดิการเด็กของรัฐ 

มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อที่ทา่นควรทราบ เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุม้ครองของรัฐ 

ไม่รวมถึงเด็กที่ไดร้ับการอุปถัมภโดยมีบิดามารดาอุปถัมภตรงตามค าจ ากัดความของ

ค าว่า ผู้ปกครอง ซึ่งใช้ในกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

์

์

์ ์

ความยนยอมิ ของผปกู้ ครองสาหรบบรั กิารตาง ๆ่  

เขตการศึกษาของท่านต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะให้การศึกษาพิเศษแล

ะบริการที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่านเปนครั้งแรก 

เขตการศึกษาต้องใชค้วามพยายามตามสมควรเพ่ือได้รับความยนิยอมจากทา่นก่อนที่

จะให้การศกึษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานของท่านเป็นครั้งแรก 

หากท่านไม่ตอบสนองต่อค าขอความยินยอมให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาพิเ

ศษและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก 

หรือหากท่านปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมดังกล่าวหรือเพิกถอน (ยกเลกิ) 

ความยินยอมของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง 

เขตการศึกษาของท่านอาจไม่ใช้มาตรการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการ (เช่น 

การไกล่เกลย การร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

การประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือการพิจารณาไต่สวนอย่างเป็นกลาง) 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงหรือค าตดัสินที่อาจมีการจัดการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ย

วข้อง (มีการแนะน าโดยทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP)  

ของบุตรหลานของทา่น) 

ให้กับบุตรหลานของท่านโดยไมต่้องได้รับความยินยอมจากท่าน 

 

็

ี่
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หากท่านปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมให้บตุรหลานของท่านไดร้ับการศึกษาพิเศษและ

บริการที่เกยวข้องเป็นครั้งแรก 

หรือหากท่านไม่ตอบสนองต่อค าขอความยินยอมดังกล่าว หรือเพกิถอน (ยกเลิก) 

ความยินยอมของท่านในภายหลังเป็นลายลกษณ์อกัษร 

และทางเขตการศกึษาด าเนินการไม่ให้บุตรหลานของท่านไดร้ับการศึกษาพิเศษและบ

ริการที่เกยวข้องซึ่งมกีารขอความยินยอมจากท่านไปแล้วนั้น 

ถือว่าเขตการศึกษาของท่าน:  

1. ไม่ละเมิดข้อก าหนดในการจัดเตรยมการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย (FAPE)  ให้กับบุตรหลานของทา่น 

เน่ืองจากไม่สามารถให้บริการเหล่านั้นแก่บตุรหลานของท่านได ้และ 

2. ไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

หรือพัฒนาโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP)  

ส าหรับบุตรหลานของท่านเพอการศกึษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้องตามทีม่ีกา

รขอความยินยอมจากท่าน 

หากท่านเพิกถอน (ยกเลิก) ความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษร ณ 

จุดใดก็ตามหลังจากทีบุ่ตรหลานของท่านไดร้ับการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง

ในครั้งแรก เขตการศกึษาอาจไม่ให้บรกิารดังกลาวต่อไป 

แต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรลวงหน้าตามที่อธิบายไว้ใต้หัวข้อ 

หนงัสอแจื งเ้ ปนลาย็ ลกัษณอ์กัษรลวงหน่ า้ กอนยุติบรกิารเหล่านั้น 

ี่

ั

ี่

ี

ื่

่

่

่

ความยนยอมิ ของผปกู้ ครองสาหรบทั าการประเมนใิ หม่ 

เขตการศึกษาของท่านต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะท าการประเมินบตุรห

ลานของท่านใหม ่เว้นแต่เขตการศึกษาของท่านสามารถแสดงให้เห็นว่า:  

1. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพือ่ขอความยินยอมจากท่านส าหรับ

ท าการประเมินบตุรหลานของท่านใหม่ และ 

2. ท่านไม่ได้ให้ค าตอบ 

หากท่านปฏิเสธที่จะยนิยอมให้มีการประเมนิบุตรหลานของท่านใหม่ 

เขตการศึกษาอาจหรออาจจะไม่จ าเป็นต้องด าเนินการประเมินผลบุตรหลานของท่าน

ใหม่โดยใชการไกล่เกลี่ย การร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

 

ื

้
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การประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

และขั้นตอนพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่เป็นกลางในการพยายา

มแทนทีก่ารปฏิเสธให้ความยินยอมของท่านเพ่ือให้มีการประเมินบตุรหลานของท่านใ

หม่ เช่นเดียวกับการประเมินผลเบ้ืองต้น 

เขตการศึกษาของท่านจะไม่ละเมิดภาระผูกพันภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

หากเขตการศกึษาปฏิเสธที่จะด าเนินการประเมินซ้ าในลกัษณะนี้ 

่

เอกสารแสดงความพยายามตามสมควรในการขอความยนยอมจาิ กผปกคู้ รอง 

โรงเรยนของท่านต้องเก็บรกัษาเอกสารของความพยายามตามสมควรเพ่ือขอรับความ

ยินยอมจากท่านส าหรบการประเมินผลเบ้ืองต้นเพ่ือให้การศึกษาพเิศษและบริการที่เก

ยวข้องเป็นครั้งแรก เพื่อการประเมินผลใหม่ 

และเพ่ือค้นหาผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาวที่อยู่ในความคุม้ครองของรัฐส าหรับการป

ระเมินผลเบ้ืองต้น 

เอกสารต้องมีบันทึกความพยายามของเขตการศกึษาในขอบเขตเหล่านี้ เช่น:  

1. บันทึกโดยละเอยดของการโทรออกหรือพยายามโทรและผลลัพธของการโทรเ

หล่านั้น  

2. ส าเนาจดหมายโตตอบที่ส่งถึงท่านและการตอบกลับใด ๆ ที่ไดร้ับ และ 

3. บันทึกโดยละเอยดของการเยีย่มชมบ้านหรอสถานท่ีท างานของทา่น

และผลการเยี่ยมเหล่านั้น 

ี

ั ี่

์

ี ์

้

ี ื

ขอกาห้ นดความยนิยอมอน ๆื่  

ไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่เขตการศึกษาของท่านจะ:  

1. ทบทวนข้อมลูที่มีอยู่ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินของบุตรหลานหรือการประเมินใหม่ หรอื 

2. ให้บุตรหลานของท่านทดสอบหรือประเมินผลอื่น ๆ ที่มอบให้กับเดก็ทุกคน 

เว้นแตก่่อนการทดสอบหรือการประเมินนั้นจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้

ปกครองของเด็กทกุคน 
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 ขอกาห้ นดความยนิยอมเฉพาะฟลอรดิา 

ในฟลอริดา ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอมพร้อมลายเซ็นส าหรบต่อไปนี้:  

 นักเรียนที่ไดร้ับวัสดุอปุกรณ์ด้านการเรยีนการสอนที่จะไม่ได้ให้อนุญาตในก

ารประเมินทั่วทั้งรัฐ

ผู้ปกครองต้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตนเองเข้าใจความหมายของ

วัสดุอุปกรณ์ดงักล่าว 

 นักเรียนจะได้รับการสอนในมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทางเลือกของ

ฟลอริดา 

และไดร้ับการประเมินโดยใชการประเมินของฟลอริดาเกี่ยวกับมาตรฐานผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนทางเลือกเหลานั้น 

 ในการหาที่ใหนักเรียนในศูนย์การศกึษาส าหรับนักเรยีนพิเศษ 

เขตการศึกษาต้องพัฒนาและด าเนนการตามขั้นตอนเพ่ือให้แน่ใจวา่การที่ท่านปฏิเ

สธที่จะยินยอมต่อบรกิารและกจกรรมอื่น ๆ 

เหล่านี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการจัดเตรียมการศึกษาสาธารณะที่เหมา

ะสมโดยไม่เสยค่าใช้จา่ย (FAPE) ให้กับบุตรหลานของท่าน นอกจากนี้ 

เขตการศึกษาของท่านอาจไม่ใช้การปฏิเสธของท่านเพ่ือยินยอมให้มีบริการหรือกิ

จกรรมอันหนึ่งอันใดเป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิเสธบรกิาร ผลประโยชน ์

หรือกิจกรรมอื่น ๆ เวน้แต่ข้อก าหนดอ่ืนของ ส่วน B 

ก าหนดให้เขตการศึกษาต้องด าเนินการเช่นนั้น 

หากท่านได้ลงทะเบียนบุตรหลานของท่านในโรงเรียนเอกชนด้วยค่าใช้จ่ายขอ

งท่านเอง หรือหากท่านท าบ้านเรียนให้บุตรหลาน 

และท่านไม่ได้ให้ความยินยอมส าหรับการประเมินบุตรหลานของท่านใหม่เบื้อง

ต้น หรือท่านไม่ตอบสนองต่อค าร้องขอความยินยอมจากท่าน 

เขตการศึกษาอาจไม่ใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท (เช่น การไกล่เกลี่ย 

การร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม การประชุมแก้ไขปัญหา 

หรือการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอนัชอบธรรมอย่างเป็นกลาง) 

และไม่จ าเป็นต้องถือวา่บุตรหลานของท่านมีสิทธิ์ได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน 

(บริการทีม่ีให้แก่เด็กโรงเรียนเอกชนที่มีความทุพพลภาพบางคนซึ่งผู้ปกครองเป็

นผู้เลี้ยงดู)  

 

ั

้

่

้
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ิ

ี



   
 

ส่วน 

B ประกาศว่าดว้ยเรื่องการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการ 10 

 

 

  

การประเมนผิ ลดานกา้ รศกึษาอสริ ะ 

34 CFR §300.502 

ทวไปั่  

ตามที่อธิบายไว้ด้านลาง ท่านมีสิทธขอรับการประเมินทางการศกึษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

ให้แก่บุตรหลานของทา่น 

หากท่านไม่เห็นด้วยกบการประเมินบตุรหลานของท่านที่ได้รับจากเขตการศึกษาของ

ท่าน 

หากท่านขอการประเมนิทางการศึกษาที่เป็นอิสระ 

(IEE)เขตการศกึษาตอ้งให้ข้อมูลแก่ท่านว่าจะขอรับการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิ

สระได้ที่ใด และเกณฑข์องเขตการศึกษาที่ใช้กับการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ 

่ ิ์

ั

คาจากดความั  

การประเมินทางการศกึษาที่เป็นอิสระ หมายถึง 

การประเมินที่ด าเนินการโดยผู้ตรวจสอบที่มคีุณสมบัติเหมาะสม 

ซึ่งไม่ได้รับการว่าจ้างจากเขตการศึกษาทีร่บผิดชอบด้านการศึกษาของบุตรของท่าน 

เงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หมายความวา่ 

เขตการศึกษาจะจ่ายคา่ใช้จ่ายทั้งหมดส าหรบการประเมินหรือรับรองให้แน่ใจว่าการ

ประเมินที่จัดหาให้ท่านน้ันไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสอดคล้องกับบทบญญัติของส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ซึ่งอนุญาตให้แตละรัฐใช้การสนับสนุนจากรฐ ท้องถิ่น รัฐบาลกลาง 

ั

ั

ั

่

่ ั
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และแหล่งเอกชนที่มีให้ในรัฐเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ ่

สทธิ ในิ์ การรบัการประเมนเิ งนิสนบสนั นจาุ กหนวย่ งานรฐั 

ท่านมีสิทธ์ิขอรับการประเมินทางการศกึษาทีเ่ป็นอิสระ (IEE)  

ส าหรับบุตรหลานของท่านโดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่ายหากท่านไม่เห็นด้วยกับการป

ระเมินบุตรหลานของท่านที่ได้รับจากเขตการศึกษาของท่าน 

โดยอยูภ่ายใต้เงื่อนไขต่อไปน:  

1. หากท่านขอรับการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

ส าหรับบุตรหลานของท่านโดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่าย 

เขตการศึกษาของท่านต้องไม่รอช้าโดยไมจ่ าเป็น ท้ัง: (ก)

ยื่นการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมเพื่อขอให้มีการไต่สวนเพื่อแสดง

ว่าการประเมินผลบุตรหลานของท่านมีความเหมาะสม หรือ (ข)

จัดหาการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE)  โดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่าย 

เว้นแต่เขตการศกึษาจะแสดงให้เห็นในการไต่สวนว่าการประเมินผลบุตรหลาน

ของท่านที่ท่านได้รับนั้นไม่ตรงตามเกณฑ์ของเขตการศึกษา 

2. หากเขตการศกึษาของท่านร้องขอการไต่สวนและค าตัดสินขั้นสุดท้ายคือการป

ระเมินผลบุตรหลานของท่านจากเขตการศกึษามีความเหมาะสมดีแลว

ท่านก็ยังมีสทิธิ์ได้รับการประเมินทางการศกึษาที่เป็นอิสระ (IEE)

แต่หน่วยงานไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายให 

3. หากท่านขอการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

ให้กับบุตรหลานของท่าน 

เขตการศึกษาอาจสอบถามว่าเหตุใดท่านจึงคัดค้านการประเมินผลบุตรหลานขอ

งท่านที่เขตการศึกษาจัดให้ อย่างไรก็ตาม 

เขตการศึกษาของท่านอาจไม่ต้องการค าอธิบายและอาจไม่ล่าช้าเกินสมควร 

ไม่ว่าจะให้การประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

แก่บุตรหลานของท่านโดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่ายให้ 

หรือยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมเพื่อให้มีการไต่สวนตามกระบ

วนการอันชอบธรรมเพื่อยืนหยัดที่จะท าการประเมินจากเขตการศึกษาให้แก่บุตร

หลานของท่าน 

 

ี้
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ท่านไดส้ิทธิร์ับการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

แก่บุตรหลานของท่านโดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่ายให้ในแตล่ะครงกรณีที่เขตการศึก

ษาของท่านท าการประเมินบุตรหลานของทา่นโดยท่านไม่ไดย้ินยอม 

ั้

การประเมนเิ บองตื้ นข้ องผปกครู้ อง 

หากท่านขอรับการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE)  

ส าหรับบุตรหลานของท่านโดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่าย 

หรือท่านได้แบ่งปันการประเมินบุตรหลานของท่านกับเขตการศึกษาซึ่งท่านออกค่าใช้

จ่ายเอง:  

1. เขตการศึกษาของท่านต้องพิจารณาผลลัพธ์จากการประเมินบุตรหลานของท่า

น

หากเป็นไปตามเกณฑของเขตการศกึษาส าหรับการประเมินทางการศึกษาที่เป็

นอิสระ (IEE) ในการตัดสินใจใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดด้านการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่

าย (FAPE) ให้กับบุตรหลานของท่าน และ 

2. ท่านหรือเขตการศกึษาของท่านอาจแสดงการประเมินเป็นหลักฐานในกระบวน

การพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานขอ

งท่าน 

์

คาขอใหม้กีารประเมนโดยเจิ าห้ นาท้ พ่ีจารณิ าไตสวน่  

หากเจ้าหน้าท่ีไต่สวนขอการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) 

ของบุตรหลานของทา่นให้เป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรร

ม ค่าใชจ้่ายในการประเมินจะจ่ายโดยหน่วยงานรัฐ 

เกณฑเขต์ การศกึษา  

หากการประเมินทางการศึกษาที่เป็นอิสระ (IEE) ไดร้ับเงินสนับสนนจากหน่วยงานรัฐ 

เกณฑภายใต้การประเมินที่ได้รับ 

รวมถึงสถานที่ตั้งของการประเมินและคณุสมบัติของผู้ตรวจสอบ 

จะต้องเหมือนกบเกณฑ์ที่เขตการศกึษาใช้เมื่อเริ่มการประเมิน 

ุ

์

ั
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(ในขอบเขตที่เกณฑ์เหล่านั้นสอดคล้องกับสทิธิ์ของท่านในการประเมินทางการศึกษา

ที่เป็นอิสระ (IEE))  

ยกเว้นเกณฑที่อธิบายไว้ข้างต้น 

เขตการศึกษาอาจไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการรับการประเมิ

นทางการศกึษาที่เป็นอิสระ (IEE) โดยหน่วยงานออกค่าใช้จ่าย 

์
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การรกัษาความลบัของขอม้ ลู 

คาจากดความั  

34 CFR §300.611 

ตามที่ใชภ้ายใต้หัวข้อ การรกัษาความลบขอั งขอม้ ลู:  

▪ การท าลาย หมายถึง 

การท าลายทางกายภาพหรือการลบตัวระบอุัตลกษณ์บุคคลออกจากข้อมลูเพ่ือใ

ห้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไป 

▪ บันทึกการศึกษา หมายถึง ประเภทของบันทกึที่อยูภ่ายใต้ค าจ ากัดความของ 

'บันทึกการศึกษา'' ใน 34 CFR  ส่วนที ่99  

(ข้อบังคับที่บังคับใช้กฎหมายสิทธกิารศกึษาของครอบครัวและความเป็นส่วนตั

ว (Family  Educational Rights  and  Privacy  Act) 1974,  20  U.S.C.  1232g 

(การศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสยค่าใช้จ่าย (FERPA))  

▪ หน่วยงานที่เข้าร่วม หมายถึง เขตการศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบนัใด ๆ

ที่รวบรวม รักษา หรือใช้ข้อมลูที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

หรือจากข้อมูลที่ได้รับ ภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ  

ั

ี

่

ขอม้ ลูทสามาี่ รถระบตุวตั นของบคคลไดุ  ้

34 CFR §300.32 

ข้อมูลที่สามารถระบุตวัตนของบุคคลได ้หมายถึง ข้อมลูที่ประกอบด้วย:  

(ก) ชื่อบุตรหลานของท่าน ชื่อของท่านในฐานะผู้ปกครอง 

หรือชื่อของสมาชกิคนอ่ืนในครอบครัว 

(ข) ที่อยู่ของบตรหลานของท่าน 

(ค) ข้อมูลทีร่ะบตุัวบุคคล เช่น 

หมายเลขประกันสังคมของบุตรหลานของทา่นหรือหมายเลขนักเรยีน หรอื 

 

ุ
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(ง) รายการลักษณะสว่นบุคคลหรือข้อมลูอืน่ ๆ 

ที่จะท าให้สามารถระบุตัวบุตรหลานของท่านได้อย่างสมเหตุสมผล 

ประกาศถงผึ ปู้กครอง 

34 CFR §300.612 

หน่วยงานการศึกษาของรัฐต้องประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองให้ทราบทั่วกันเกยวกับการ

รักษาความลับของข้อมูลที่สามารถระบตุัวบคุคลได้ ซึ่งรวมถึง:  

1. ค าอธิบายโดยประกาศแจ้งในภาษาแม่ของกลุ่มประชากรตา่ง ๆ ในรัฐ 

2. ค าอธิบายเกี่ยวกับเดก็ที่ได้รับการเกบ็รกัษาข้อมูลสว่นบุคคลที่สามารถระบตุัวต

นได้ ประเภทของข้อมลูที่ขอ วิธกีารทีร่ัฐตั้งใจจะใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

(รวมถึงแหล่งข้อมลูที่เก็บรวบรวม) และการใช้ข้อมลูดังกล่าว 

3. การสรุปนโยบายและขั้นตอนที่หน่วยงานที่เข้ารวมต้องปฏิบัตติามเกี่ยวกับการ

จัดเก็บ การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม การเกบ็รกัษา

และการท าลายข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนได้ และ 

4. ค าอธิบายสิทธิ์ท้ังหมดของผู้ปกครองและเดก็เกี่ยวกับข้อมลูนี ้

รวมถึงสิทธ์ิภายใตก้ารจัดเตรียมการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสม

(FERPA)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และระเบียบการบังคบใช้ใน 34 CFR  ส่วนที่ 

99  

ก่อนกิจกรรมส าคัญใด ๆ ในการระบ ุค้นหา 

หรือประเมินเดก็ที่ต้องการการศกึษาพิเศษและบรการที่เกยวข้อง (เรียกอกีอย่างว่า 

"child find"  (มองหา ค้นหา ประเมินเดก็ที่ตอ้งการการศกึษาพิเศษ)) 

ต้องเผยแพร่หรือประกาศการแจ้งนี้ในหนังสือพิมพ์หรือส่ืออ่ืน ๆ หรือทั้งสองอย่าง 

โดยมกีารหมุนเวยีนเพียงพอในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วรัฐถึงกิจกรรมเหล่านี ้

ี่

่

ั

ิ ี่
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สทธิ ในิ์ การเขาถ้ งึ 

34 CFR §300.613 

หน่วยงานที่เข้าร่วมตอ้งอนุญาตให้ท่านตรวจสอบและทบทวนบันทึกการศึกษาใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับบตุรหลานของท่าน ซึ่งถกเก็บรวบรวม บ ารุงรกัษา 

หรือใช้โดยเขตการศกึษาของท่านภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ  

หน่วยงานที่เข้าร่วมตอ้งปฏบัตติามค าขอของท่านเพ่ือตรวจสอบและทบทวนบันทึกทา

งการศกึษาใด ๆ เกี่ยวกับบุตรหลานของท่านอย่างไม่รรอโดยไม่จ าเป็น 

และก่อนการประชมใด ๆ เกี่ยวกับทมีโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

หรือการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่เป็นกลาง 

(รวมถึงการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือการพิจารณาไต่สวนเกี่ยวกับระเบียบวินัย) 

และไม่เกินกว่า 45 วันตามปฏทินหลังจากทีท่่านได้ยื่นค าร้อง 

สิทธ์ิของท่านในการตรวจสอบและทบทวนบนทึกการศึกษารวมถึง:  

1. สิทธ์ิของท่านในการตอบกลับจากหน่วยงานที่เข้าร่วมตามค าขอทีส่มเหตุสมผล

ของท่านส าหรับค าอธบิายและการตีความบนัทึก 

2. สิทธ์ิของท่านในการรองขอให้หน่วยงานที่เข้ารวมให้จัดเตรยมส าเนาของบันทึ

ก หากท่านไม่สามารถตรวจสอบและตรวจทานบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เว้นแต่ท่านจะได้รับส าเนาเหล่านั้น และ 

3. สิทธ์ิของท่านที่จะให้ตวัแทนของท่านตรวจสอบและตรวจทานบันทกึ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมอาจสันนิษฐานได้ว่าท่านมีอ านาจในการตรวจสอบและตรวจทาน

บันทึกที่เกีย่วข้องกับบตุรหลานของท่าน 

เว้นแต่จะไดร้ับค าแนะน าว่าท่านไม่มีอ านาจภายใตก้ฎหมายของรฐัที่บังคับใช้ 

ซึ่งก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเป็นผูป้กครอง การแยกกันอยู่ และการหย่าร้าง 

ู

่

ิ

ี

ุ

ิ

ั

้ ่ ี

บนทั กึการเขาถ้ งึ 

34 CFR  §300.614 

หน่วยงานที่เข้าร่วมแต่ละหน่วยงานต้องเกบบันทึกของฝ่ายที่เข้าถึงบันทึกการศึกษาที่

รวบรวม รกษา หรือใช้ ภายใต้ส่วน B 

 

็

ั
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ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

(ยกเว้นการเข้าถึงโดยผู้ปกครองและพนักงานที่ได้รับอนุญาตของหน่วยงานที่เข้าร่วม

) รวมถึงชื่อของฝ่ายนัน้ วันที่ให้การเข้าถึง 

และวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายนั้นได้รับอนุญาตใหใช้บันทึก 

่

้

บนทั กึเกยวี่ กบเั ดก็มากกวาห่ นงคนึ่  

34 CFR §300.615 

หากบันทึกการศกึษาใดมีข้อมลูเกี่ยวกับเดก็มากกว่าหน่ึงคน 

ผู้ปกครองของเดก็เหลานั้นมีสิทธ์ิที่จะตรวจสอบและทบทวนเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องก

บบุตรหลานของตนหรือได้รับแจ้งเกีย่วกับขอ้มูลเฉพาะน้ัน 

่ ั

รายชอปื่ ระเภทและทต่ีงของขั้ อม้ ลู 

34 CFR §300.616 

เมื่อมีการร้องขอ 

แต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมต้องจัดเตรียมรายการประเภทและทีต่ั้งของบันทึกการศึกษา

ที่รวบรวม ดแูลรักษา หรือใช้โดยหนวยงาน ่

คาธรร่ มเนยมี  

34 CFR §300.617 

หน่วยงานที่เข้าร่วมแต่ละหน่วยงานอาจเรยกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับส าเนาบันทึกที่

ท าขึ้นให้กับท่านภายใต้ส่วน B ของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ 

หากค่าธรรมเนียมไม่ได้ขัดขวางท่านจากการใช้สิทธ์ิในการตรวจสอบและตรวจทาน

บันทึกเหล่านั้นอย่างมปีระสิทธภาพ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมอาจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการค้นหาหรือดึงข้อมลูภายใต้ส่

วน B ของกฎหมายว่าด้วยการศกึษาของผู้ทพุพลภาพ 

ี

ิ
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การแกไขบ้ นทั กึตามคาขอของผปู้กครอง 

34 CFR §300.618 

หากท่านเชื่อว่าข้อมลูในบันทึกการศึกษาเกยวกับบุตรหลานของทา่นท่ีรวบรวม รักษา 

หรือใช้ภายใต้สว่น B 

ของของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพน้ันไมถู่กต้อง ท าให้เข้าใจผิด 

หรือละเมิดความเป็นสว่นตัวหรือสิทธิ์อ่ืน ๆ ของบุตรหลานของท่าน 

ท่านอาจขอให้หน่วยงานท่ีเข้ารว่มที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หน่วยงานที่เข้าร่วมตอ้งตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนข้อมูลตามค าขอของท่านภายในระยะเว

ลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับค าขอของท่านหรือไม ่

หากหน่วยงานที่เข้ารวมปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมลูตามค าขอของท่าน 

หน่วยงานต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและแนะน าให้ท่านทราบถึงสทิธิ์ในการ

พิจารณาตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ โอกาสสา หรบการั พจาิ รณาไตส่วน 

 

ี่

่

โอกาสสาหรบกาั รพจิารณาไตส่วน 

34 CFR §300.619 

หน่วยงานที่เข้าร่วมตอ้งให้โอกาสท่านตามค าขอเพื่อพิจารณาข้อมูลท้าทายในบันทึก

การศกึษาเกยวกับบุตรหลานของท่าน เพ่ือให้แน่ใจว่ามันจะถูกต้อง 

ไม่ท าให้เข้าใจผิด หรอไม่ละเมิดความเป็นสว่นตัวหรือสิทธ์ิอื่น ๆ 

ของบุตรหลานของทา่น 

ี่

ื

ขนตอนั้ การไตสวน่  

34 CFR §300.621 

การไต่สวนต่อข้อมลูทา้ทายในบันทึกการศึกษาจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการพิจ

ารณาดงักล่าวภายใตก้ารจดัเตรยีมการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่

าย (FERPA)  
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ผลลพธั ของกา์ รไตสว่ น  

34 CFR §300.620 

จากผลของการไต่สวน หากหน่วยงานทมีสว่นร่วมตัดสินว่าข้อมลูนั้นไม่ถูกต้อง 

ท าให้เข้าใจผิด หรือเป็นการละเมิดความเปน็ส่วนตัวหรือสทธิ์อ่ืน ๆ 

ของบุตรหลานของทา่น 

จะต้องเปลีย่นแปลงขอ้มูลดังกล่าวและแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลกษณ์อกัษร 

จากผลของการไต่สวน หากหน่วยงานทมีสว่นร่วมตัดสินว่าข้อมลูนั้นไม่ถูกต้อง 

ท าให้เข้าใจผิด หรือเป็นการละเมิดความเปน็ส่วนตัวหรือสทธิ์อ่ืน ๆ 

ของบุตรหลานของทา่น 

หน่วยงานน้ันต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงสทิธิ์ของท่านในบันทึกว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อ

ความของบตุรหลานของท่านท่ีแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมลู 

หรือให้เหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดสนิของหน่วยงานที่เข้าร่วม 

ค าอธิบายดังกล่าวที่บนัทึกไว้ในบันทกึของบุตรหลานของท่านจะต้อง:  

1. ได้รับการดแูลโดยหนวยงานที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกของบุตรหลานข

องท่าน 

ตราบเท่าที่สว่นบันทกึหรือส่วนที่โตแ้ย้งไดร้บการดูแลโดยหน่วยงานท่ีเข้ารว่ม 

และ 

2. หากหน่วยงานที่เข้ารวมเปิดเผยบันทึกของบุตรหลานของท่านหรอข้อมูลทีท่้าท

ายต่อฝา่ยใดฝ่ายหนึ่ง ก็จะต้องเปิดเผยค าอธบายให้ฝ่ายนั้นทราบดว้ย 

ี่

ิ

ั

ี่

ิ

่

ั

่ ื

ิ

ความยนยอมใิ นการเปดเผยขิ อม้ ลูสวนบ่ คคุ ลทสามารี่ ถระบตุวัตนได้ 

34 CFR §300.622 

ต้องมีการขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลที่สามารถระบตุัว

ตนได้กับฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานที่เข้ารวม 

เว้นแต่ข้อมูลจะอยู่ในบันทึกการศึกษา 

และการเปดเผยไดร้ับอนุญาตโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผปกครองภาย

ใต้การศึกษาสาธารณะโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (FERPA) ที่เหมาะสม 

ยกเว้นภายใต้สถานการณ์ทีร่ะบุไว้ด้านลาง 

ไม่จ าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากทา่นก่อนที่จะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สามารถร

่

ิ ู้

่
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ะบุตัวตนได้ต่อเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานที่เขา้ร่วมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปฏิบัตติามข

อก าหนดของส่วน B ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ต้องได้รับความยินยอมของท่านหรือความยนยอมจากเดก็ที่มีสิทธซึ่งบรรลุนติิภาวะแล

วภายใต้กฎหมายของรัฐ 

ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมลูที่ระบุตวับุคคลไดต้่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเข้ารว่มซึ่งให้บ

ริการหรือช าระค่าบรกิารการเปลยนผ่าน 

หากบุตรของท่านอยู่ในหรือก าลงจะไปโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้อยูใ่นเขตการศึกษาเดี

ยวกับที่ท่านอาศัยอยู่ 

ท่านต้องให้ความยินยอมก่อนท่ีจะมกีารเปิดเผยข้อมลูสว่นบุคคลเกยวกับบุตรหลานข

องท่านระหว่างเจ้าหนา้ที่ในเขตการศึกษาทีโ่รงเรยนเอกชนตั้งอยูแ่ละเจ้าหน้าท่ีในเข

ตการศึกษาที่ท่านอาศยอยู ่

้

่

ิ ิ์ ้

ี่

ั

ี่

ี

ั

การใหค้วามคมคุ้ รอง 

34 CFR §300.623 

หน่วยงานที่เข้าร่วมแต่ละแห่งจะต้องปกป้องความลบของข้อมูลทีส่ามารถระบตุัวบุคค

ลได้ในขั้นตอนการรวบรวม การจัดเก็บ การเปิดเผย และการท าลาย 

เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่งในแต่ละหน่วยงานที่เข้ารวมจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบควา

มลับของข้อมลูส่วนบุคคลที่สามารถระบตุัวตนได้ 

ทุกคนที่รวบรวมหรือใช้ข้อมลูระบุตัวบุคคลตอ้งได้รับการฝกึอบรมหรือค าแนะน าเกยว

กับนโยบายและขั้นตอนของรัฐของท่านเกี่ยวกับการรักษาความลบภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

และการจัดเตรียมการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย (FERPA)  

หน่วยงานที่เข้าร่วมแต่ละแห่งจะต้องเก็บรกัษารายชื่อปัจจุบันของชื่อและต าแหน่งขอ

งพนักงานภายในหน่วยงานที่อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบตุัวตนได้ 

เพ่ือการตรวจสอบสวนรวม 

ั

่

ี่

ั

่

่
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 การทาลายขอม้ ลู 

34 CFR §300.624 

เขตการศึกษาของท่านต้องแจ้งให้ท่านทราบเมื่อไม่จ าเป็นต้องใชข้้อมูลระบุตวับุคคล

ที่เก็บ ดแลรกษา หรือใช้อีกต่อไป ภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ข้อมูลจะต้องถูกท าลายตามค าขอของท่าน อย่างไรก็ตาม บันทกึถาวรของชื่อ ที่อยู่ 

และหมายเลขโทรศัพท์ของบุตรหลาน ผลการเรียน บันทกึการเขา้ชั้นเรียน 

ชั้นเรียนที่เรียน ระดับชั้นที่ส าเร็จ และปีที่จบสามารถเก็บไว้ไดโ้ดยไม่มีการจ ากดัเวลา 

ู ั

่
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ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี รฐั 

 

ความแตกตาง่ ระหวาง่ ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชั อบธรรมและการพจิ

ารณาไตส่วนและการรองเ้ รยนรี ฐั 

ข้อบังคับส าหรับสว่น B ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ได้ก าหนดขั้นตอนแยกต่างหากส าหรับการร้องเรียนรัฐและการรองเรียนและการพิจา

รณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม ตามที่อธิบายไว้ด้านลาง 

บุคคลหรือองคก์รใด ๆ 

อาจยื่นการร้องเรียนรฐโดยอ้างว่ามีการละเมิดข้อก าหนดของส่วน B  ใด ๆ 

โดยเขตการศึกษา ส านักงานการศึกษาของรัฐ หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ 

มีเพียงท่านหรือเขตการศึกษาเท่านั้นที่สามารถยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอ

บธรรมในเรื่องใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงการระบตุัวตน 

การประเมิน หรือสถานที่ด าเนินการเรยนการสอนของเด็กที่มีความทุพพลภาพ 

หรือข้อก าหนดการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (FAPE) 

ให้กับเด็ก  

แม้ว่าโดยทัว่ไปแล้วเจา้หน้าท่ีของส านักงานการศกึษาของรัฐจะตอ้งแก้ไขข้อร้องเรยี

นรัฐภายในระยะเวลา 60 วันปฏิทิน เว้นแต่จะมีการขยายไทม์ไลนอ์ย่างเหมาะสม 

เจ้าหน้าท่ีไต่สวนที่เปน็กลางจะต้องรับฟังขอ้ร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

(หากไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือผ่านการไกล่เกลย) 

และออกค าตดัสินเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 

วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการแก้ปัญหา 

ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนีภ้ายใต้หัวข้อกระบวนการแก้ไขปัญหา 

เว้นแต่วา่เจ้าหน้าท่ีการพิจารณาไต่สวนจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเฉพาะตามค าข

อขอท่านหรือค าขอของเขตการศึกษา 

การร้องเรยนรัฐและการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม การแก้ปัญหา 

และขั้นตอนการพิจารณาไต่สวนมีรายละเอยดเพ่ิมเติมด้านลาง 

หน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐต้องพฒนาแบบฟอร์มตวอย่างเพ่ือช่วยให้ท่านยื่นข้อร้

องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม และชว่ยท่านหรือฝ่ายอื่น ๆ 

ในการยื่นการร้องเรียนรัฐตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ แบบฟอรมต์ วัอยาง่  

้

่

ั

ี

ี่

ี

ี ่

ั ั

ขั้นตอนการร้องเรียนรัฐ
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การนากระบวนการรอ้งเรยนรี ฐมาใั ช ้

34 CFR §300.151 

ทวไปั่  

หน่วยงานการศึกษาของรัฐแตล่ะแห่งต้องมขีั้นตอนเป็นลายลกษณ์อักษรส าหรับ:  

1. การแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ

รวมทั้งการร้องเรยนทีย่ื่นโดยองคก์รหรือบุคคลจากอกีรัฐหนึ่ง 

2. การยื่นข้อร้องเรยนกบหน่วยงานการศึกษาของรัฐ 

3. เผยแพร่ขั้นตอนการรองเรียนรัฐอยา่งกว้างขวางไปยังผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงศนย์ฝึกอบรมและข้อมลูส าหรับผู้ปกครอง 

หน่วยงานคุ้มครองและสนับสนุน ศูนยก์ารด ารงชวีิตอิสระ 

และหน่วยงานที่เหมาะสมอ่ืน ๆ 

ั

ี

ี ั

้

ู

วธิเยี ยวี ยาสาหรบกาั รปฏเสิ ธบรกิารทเหี่ มาะสม 

ในการแก้ไขข้อร้องเรยนรัฐที่หน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐพบวา่ไม่สามารถให้บริ

การที่เหมาะสมได้ หนวยงานด้านการศกึษาของรัฐต้องจดัการกับ:  

1. ความลมเหลวในการให้บริการที่เหมาะสม 

รวมถึงการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก (เช่น 

บริการชดเชยหรือการช าระเงินคืน)  และ 

2. การให้บรกิารในอนาคตที่เหมาะสมส าหรับเด็กทุพพลภาพทกุคน 

ี

่

้

ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี รฐขั นตั้ า่  

34 CFR §300.152 

เวลาทจ่ีากดั, ขนตอนั้ ขนตั้ า่  

หน่วยงานการศึกษาของรัฐแตล่ะแห่งจะต้องรวมระยะเวลาในการรองเรียนรัฐไว้ในขั้

นตอนการร้องเรยน 60 วันตามปฏิทินหลังจากยื่นเรื่องร้องเรยนเพื่อ:  

้

ี ี
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1. ด าเนินการสอบสวนนอกสถานทโดยอิสระ 

หากหน่วยงานการศกึษาของรัฐเห็นว่าจ าเปน็ต้องมีการสอบสวน 

2. เปิดโอกาสให้ผูร้้องเรยนส่งข้อมลูเพ่ิมเติม ทัง้ทางวาจาหรือลายลกษณ์อักษร 

เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการร้องเรียน 

3. เปิดโอกาสให้เขตการศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ 

ตอบสนองต่อข้อร้องเรยน ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย: (ก) ทางเลือกของหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน และ (ข)

โอกาสส าหรับผู้ปกครองท่ีได้ยื่นข้อร้องเรียนและหน่วยงานยินยอมด้วยความส

มัครใจที่จะมีส่วนรว่มในการไกล่เกลย 

4. ตรวจสอบข้อมลูที่เกยวข้องท้ังหมดและตัดสนิใจโดยอิสระว่าเขตการศึกษาหรือ

หน่วยงานสาธารณะอืน่ ๆ ละเมิดข้อก าหนดของส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพหรือไม ่และ  

5. ออกค าตัดสินเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผูร้้องเรียนซึ่งแจ้งข้อกล่าวหาแตละข้อใน

การร้องเรยนและประกอบด้วย: (ก) การการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อสรุป และ 

(ข) เหตผุลส าหรับค าตัดสินขั้นสุดท้ายของหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐ 

ี่

ี ั

ี

ี่

ี่

่

่

ี

ขยายเวลา, การตดสั นใิ จครงสั้ ดทุ าย้ , การนาไปใช ้ 

ขั้นตอนของหน่วยงานการศกึษาของรัฐที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้อง:  

1. อนุญาตให้ขยายเวลาจ ากัด 60 วันปฏทิินไดก้็ต่อเมื่อ: (ก)

มีสถานการณ์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรยนรัฐโดยเฉพาะ หรอื (ข)

ท่านและเขตการศกึษาหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องยินยอมที่จะขยายเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านการไกล่เกลี่ยหรือวิธีกา

รอื่นในการระงับข้อพพาท หากมีให้ในรัฐ 

2. รวมขั้นตอนการด าเนนการตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของหน่วยงานการศึกษ

าของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ หากจ าเป็น รวมถึง: (ก)  

กิจกรรมความช่วยเหลือด้านเทคนิค (ข) การเจรจา และ (ค) 

การด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาหนด 

ี

ิ

ิ
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การรองเ้ รยนรี ฐัและการพจารณิ าไตสวนตา่ มกระบวนการอนชอบั ธรรม 

หากได้รับการร้องเรยนรัฐที่เป็นลายลกษณอ์ักษรซึ่งเป็นเรื่องของการพิจารณาไต่สวน

ตามกระบวนการดังทีอ่ธิบายไว้ในหัวข้อ 

ี ั

การยน่ืขอร้ องเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชอบั ธรรม 

หรือการร้องเรยนรัฐมหีลายประเด็น 

ซึ่งหน่ึงเรื่องหรือมากกว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาไต่สวนดังกลาว 

รัฐต้องกันสวนใดส่วนหนึ่งของการร้องเรยนรัฐที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาไต่สวนต

ามกระบวนการจนกวา่การพิจารณาไต่สวนจะสิ้นสุดลง ปัญหาใด ๆ 

ในการร้องเรียนรัฐซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาไต่สวนต้องไดร้ับก

ารแก้ไขโดยใชร้ะยะเวลาและขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น 

หากก่อนหน้าน้ีได้มีการตัดสินปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาในการร้องเรยนรัฐในกระบวนกา

รพิจารณาไต่สวนที่เกยวข้องกับฝ่ายเดียวกน (เช่น ท่านและเขตการศึกษา) 

ค าตัดสินจากการไต่สวนตามกระบวนการอนัชอบธรรมจะมผีลผูกพันกับประเด็นนั้น 

และหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐต้องแจง้ผู้ร้องเรยนว่าค าตัดสนิมีผลผูกพัน 

การร้องเรยนที่กล่าวหาว่าเขตการศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณะอืน่ ๆ 

ล้มเหลวในการด าเนินการตามขั้นตอนการพจิารณาไต่สวนตามกระบวนการต้องไดร้

บการแก้ไข 

ี

่

่ ี

ี

ี่ ั

ี

ี

ั

การยน่ืขอร้ องเ้ รยนี รฐั 

34 CFR §300.153 

องค์กรหรือบคคลอาจยื่นการร้องเรยนรัฐทีล่งนามเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใต้ขั้นตอ

นที่อธิบายไว้ข้างต้น 

การร้องเรยนรัฐต้องรวมถึง:  

1. ค าแถลงว่าเขตการศกึษาหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ 

ได้ละเมิดข้อก าหนดของส่วน B

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ

หรือข้อบังคับการด าเนินการใน 34 CFR  สว่นที่ 300 

2. ข้อเท็จจริงของเนื้อหา 

ุ ี

ี

่
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3. ลายเซ็นและข้อมลูตดิต่อของฝ่ายที่ยื่นเรื่องร้องเรียน และ 

4. หากกล่าวหาวา่มีการละเมิดเกยวกับเด็กรายใดรายหน่ึง: 

(ก) ชื่อเด็กและที่อยู่อาศัยของเด็ก 

(ข) ชื่อโรงเรียนที่เดก็เข้าเรียน 

(ค) ในกรณขีองเด็กหรือเยาวชนเรร่่อน ข้อมูลการตดิต่อส าหรบเด็ก 

และชื่อโรงเรียนที่เดก็เข้าเรียน  

(ง) ค าอธิบายลกษณะปัญหาของเด็ก รวมทัง้ข้อเท็จจริงเกีย่วกับปญัหา และ 

(จ) 

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอในขอบเขตที่ทราบและมีให้ส าหรับฝา่ยที่ยื่นข้

อร้องเรียน ณ เวลาที่ยืน่ข้อร้องเรยน 

การร้องเรยนต้องกล่าวหาว่ามกีารละเมิดที่เกิดขึ้นไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับเรื่องร้อ

งเรียนตามที่อธิบายไวใ้นหัวข้อ การนาก ระบวนการรองเ้ รยนของี รฐมาใั ช้ 

ฝา่ยทีย่ื่นข้อร้องเรียนรัฐต้องส่งต่อส าเนาข้อร้องเรียนไปยังเขตการศึกษาหรือหน่วยงา

นสาธารณะอื่น ๆ 

ที่ให้บริการเด็กในเวลาเดียวกันกับฝ่ายทีย่ื่นข้อร้องเรยีนกับหน่วยงานการศกึษาของร

ฐ 

ี่

ั

ั

ี

ี

ั
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ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชั อบธรรม 

การยน่ืขอร้ องเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชอบั ธรรม 

34 CFR §300.507 

ทวไปั่  

มีเพียงท่านหรือเขตการศึกษาเท่านั้นที่สามารถยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอ

บธรรมในเรื่องใด ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอหรือการปฏิเสธที่จะเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงการระบตุัวตน 

การประเมิน หรือสถานที่ด าเนินการเรียนการสอนของเด็กที่มีความทุพพลภาพ 

หรือการจัดเตรียมการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย (FAPE) 

ให้กับเด็ก 

ข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรมตอ้งกล่าวหาว่ามกีารละเมิดที่เกิดขึ้นไม่เกิน

สองปีก่อนที่ท่านหรือเขตการศกึษาทราบหรอควรทราบเกยวกับการด าเนินการทีถู่กก

ล่าวหา ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

ไทม์ไลน์ข้างต้นใช้ไมไ่ด้กับท่าน 

หากท่านไม่สามารถยืน่เรื่องร้องเรยนตามกระบวนการภายในก าหนดเวลาได ้

เน่ืองจาก:  

1. เขตการศึกษากล่าวอย่างเป็นเท็จว่าได้แก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในการร้องเรยนแล

ว หรอื 

2. เขตการศึกษาได้ระงบัข้อมูลของท่านจากท่าน

ซึ่งจ าเป็นต้องให้ข้อมลูแก่ท่านภายใต้สว่น B

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ื ี่

ี

ี

ี ้

่

ขอม้ ลูสาหรบัผปกคู้ รอง 

เขตการศึกษาต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงบรการทางกฎหมายที่ไม่มีคา่ใช้จ่ายหรือต้นทุน

ต่ าและบรการที่เกยวขอ้งอ่ืน ๆ ในพื้นที ่หากท่านขอข้อมลู 

หรอืหากท่านหรือเขตการศกึษายื่นข้อร้องเรยนตามกระบวนการ 

ิ

ิ ี่

ี



   
 

การรองเ้ รยนตามี กระบวนการอนัชอบธรรม 

34 CFR §300.508 

ส่วน 
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ทวไปั่  

ในการขอการพิจารณาไต่สวน ท่านหรือเขตการศกึษา 

(หรือทนายความของท่านหรือทนายความของเขตการศึกษา) 

ต้องยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่ง 

การร้องเรยนน้ันต้องมเีน้ือหาทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างและต้องเก็บเป็นความลับ  

ใครก็ตามที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต้องจัดเตรยมส าเนาข้อร้องเรยนให้กบหน่วยงานด้านกา

รศึกษาของรัฐดว้ย 

ี

ี ี ั

เนอ้ืหาของการรองเ้ รยนี  

การร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมต้องรวมถึง:  

1. ชื่อของเด็ก 

2. ที่อยู่อาศัยของเดก็ 

3. ชื่อโรงเรียนของเดก็ 

4. หากเด็กเป็นเด็กเร่ร่อนหรือเยาวชน 

ต้องมีข้อมลูติดต่อของเด็กและชื่อโรงเรยนของเด็ก 

5. ค าอธิบายลกษณะปัญหาของเด็กที่เกยวข้องกับการด าเนินการที่เสนอหรือปฏิเส

ธ รวมถึงข้อเท็จจริงเกยวกับปัญหา และ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหาที่เสนอในขอบเขตที่ทราบและมีให้ส าหรับฝา่ยที่ยื่นข้อร้อ

งเรียน (ท่านหรือเขตการศกึษา) ณ เวลาทีย่ื่นข้อร้องเรียน 

ี

ี

ั ี่

ี่

จาเปนต็ องป้ ระกาศใหทราบก้ อน่ การไตส่วนเกยวี่ กบัการรองเ้ รยนี ตามกระบวนการอนั

ชอบธรรม 

ท่านหรือเขตการศกึษาอาจไม่มีการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจนกว่าท่าน

หรือเขตการศกึษา (หรือทนายความของท่านหรือทนายความของเขตการศึกษา) 

จะยื่นการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมซึ่งมีข้อมูลตามรายการข้างต้น 

 



   
 

ความเพยงพอี ของการรองเ้ รยนี  

ส่วน 

B ประกาศว่าดว้ยเรื่องการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการ 29 

 

เพ่ือให้การร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมด าเนินต่อไปได้นั้น 

มันต้องได้รับการพิจารณาว่าเพียงพอแล้ว 

การรองเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะถือว่าเพยงพอแล้ว 

(เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของบริบทข้างต้น) 

เว้นแต่ฝายที่ไดร้ับการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

(ท่านหรือเขตการศกึษา) 

จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีไตส่วนและอีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 

วันตามปฏิทินหลังจากได้รับการร้องเรียน 

ว่าฝ่ายที่ได้รับการร้องเรียนนั้นเชื่อว่าการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมไม่เ

ป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไวข้้างต้น 

ภายในห้าวันตามปฏิทนิหลังจากไดร้ับแจ้งวา่ฝ่ายทีร่ับการร้องเรียน 

(ท่านหรือเขตการศกึษา) 

พิจารณาว่าการร้องเรยนตามกระบวนการอนัชอบธรรมไม่เพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ีไต่สวนต้องตัดสินใจว่าการร้องเรยนตามกระบวนการอนัชอบธรรมนั้นเป็นไ

ปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ข้างต้นหรือไม่ 

และแจ้งให้ท่านและเขตการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที 

ี

้ ี ี

่ ี

ี

ี

การแกไขข้ อ้รองเ้ รยนี  

ท่านหรือเขตการศกึษาอาจเปลี่ยนแปลงการร้องเรียนไดก้็ต่อเมื่อ:  

1. อีกฝ่ายหน่ึงอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลกษณ์อกัษรและให้โอกาสในการแ

ก้ไขข้อร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมทีผ่่านการประชุมเพื่อแก้ไขปัญ

หา ซึ่งอธิบายภายใตหั้วข้อ กระบวนการแกไขป้ ญหั า หรอื 

2. เจ้าหน้าท่ีไต่สวนจะอนุญาตให้ท าการเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินห้าวนัก่อนการพิจ

ารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะเริ่มขึ้น 

หากฝ่ายที่ร้องเรยีน (ท่านหรือเขตการศกึษา) 

ท าการเปลี่ยนแปลงเรองร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

ก าหนดเวลาการประชมเพ่ือแก้ไขปัญหา (ภายใน 15  

วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรยน) และระยะเวลาในการแก้ปัญหา 

ั

ี

ื่

ุ

ี
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(ภายใน 30  วันตามปฏิทินนับจากวันที่ไดร้บเรื่องร้องเรยน) ) 

จะเริ่มอีกครั้งในวันทีย่ืน่เรื่องร้องเรยนที่มีการแก้ไขแล้ว 

หนวย่ งานดานการ้ ศกึษาในทองถ้ นหิ่ รอเื ขตการศกึษาตอบสนองตอการ่ รองเ้ รยนตามี

กระบวนการอนชอบธั รรม 

ั ี

ี

หากเขตการศกึษาไมไ่ด้ส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลกษณ์อกัษรถึงท่านตามที่อธ

บายไว้ในหัวข้อ การประกาศลวงหน่ าเ้ ปนลา็ ยลกัษณอ์กัษร 

เกี่ยวกับหัวข้อส าคัญทีอ่ยู่ในการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมของท่าน 

เขตการศึกษาจะต้องสง่ค าตอบถึงทา่นภายใน 10 

วันตามปฏิทินหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม ซึ่งรวมถึง:  

1. ค าอธิบายว่าเหตุใดเขตการศึกษาจึงเสนอหรือปฏิเสธที่จะด าเนินการกับข้อร้องเ

รียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

2. รายละเอียดอธิบายตวเลือกอื่น ๆ ที่ทมีโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP)

ของบุตรหลานของทา่นได้พิจารณาไว้ 

และเหตผุลว่าท าไมตัวเลือกเหล่านั้นจึงถูกปฏิเสธ 

3. รายละเอียดอธิบายแตล่ะขั้นตอนการประเมนิผล การประเมิน บันทึก

หรือรายงานที่เขตการศึกษาใช้เป็นพ้ืนฐานสาหรับการด าเนินการที่เสนอหรือป

ฏิเสธ และ 

4. รายละเอียดอธิบายปัจจัยอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่เสนอหรือปฏเสธของเขตการศึกษา 

การให้ข้อมลูในข้อ 1-4 

ข้างต้นไม่ได้คุ้มครองเขตการศกึษาจากการถือสิทธิ์ว่าการร้องเรยนตามกระบวนการอั

นชอบธรรมของท่านไม่เพียงพอ 

ั ิ

ี

ั

ิ

ี

อกีฝาย่ ตอบกลบขั อร้ อ้งเรยนตามกี ระบวนการอนชอบธั รรม 

หนวย่ งานการศกึษาในทองถ้ นหิ่ รอเื ขตการศกึษาตอบกลบขั อ้รองเ้ รยนอี นชอบธั รรม 

โดยฝ่ายที่ไดร้ับการรองเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมต้องสง่ค าตอบที่กล่าวถึงป

ระเด็นต่าง ๆ ในเรื่องรอ้งเรียนโดยเฉพาะให้อีกฝ่ายหน่ึงภายใน 10 

วันตามปฏิทินนับจากวันได้รับเรื่องร้องเรยน ยกเว้นตามที่ระบุไวใ้นหัวข้อย่อยข้างต้น  

้

ี
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 ขอกาห้ นดตามกระบวนการอนชอบธั รรมเฉพาะฟลอรดาิ  

นอกจากนี ้และตามมาตรา 1008.212  ธรรมนูญฟลอริดา 

ในกรณทีี่ผู้อ านวยการเขตการศกึษาของทา่นร้องขอให้บุตรหลานของท่านได้รับก

ารยกเว้นเป็นพิเศษจากการมีส่วนร่วมในการประเมินของรัฐ 

และกรรมาธกิารการศกึษาปฏิเสธค าขอนี้ 
 

ท่านมีสิทธ์ิที่จะร้องขอการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมอย่างเร่ง

แบบฟอรมต์ วอยั าง่  

34 CFR §300.509 

หน่วยงานด้านศึกษาของรัฐต้องพัฒนาแบบฟอร์มตวัอย่างเพ่ือชว่ยให้ท่านยื่นข้อร้องเ

รียนตามกระบวนการอันชอบธรรม และช่วยท่านหรือฝา่ยอื่น ๆ 

ในการยื่นเรื่องร้องเรียนรัฐตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ แบบฟอร์มตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตาม 

รัฐของท่านหรือเขตการศึกษาอาจไม่จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์มตวัอย่างเหล่านี้ 

อันที่จริง 

ท่านสามารถใชแ้บบฟอร์มตวอย่างหรือแบบฟอร์มอื่นที่เหมาะสมตราบใดที่มขี้อมูลที่

จ าเป็นส าหรับการยื่นข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรมหรือเรื่องร้องเรียนรัฐ 

ั

การไกลเก่ ลย่ี 

34 CFR §300.506 

ทวไปั่  

เขตการศึกษาต้องพัฒนาขั้นตอนที่จัดให้มกีารไกล่เกลี่ยเพ่ือให้ท่านและเขตการศกึษา

สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ ภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

รวมถึงเรื่องท่ีเกิดขึ้นกอนการยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม ดังน้ัน 

การไกล่เกลยจึงสามารถแก้ไขข้อพิพาทภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพได้ 

ไม่ว่าท่านจะยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมเพ่ือขอการพิจารณาไต่สว

นตามกระบวนการอันชอบธรรมที่อธิบายไวใ้นหัวข้อ 

การยน่ืขอร้ องเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชอบั ธรรม 

่

่

ี่

่
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 ขอกาห้ นด 

ขั้นตอนต้องมั่นใจว่ากระบวนการไกล่เกลี่ย:  

1. เป็นความสมัครใจในส่วนของท่านและสว่นของเขตการศกึษา 

2. ไม่ใช้เพื่อปฏิเสธหรือชะลอสทธิ์ของท่านในการไต่สวนตามกระบวนการอันชอ

บธรรม หรือเพื่อปฏิเสธสิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ให้ไวภ้ายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ และ 

3. ด าเนินการโดยผู้ไกล่เกลยที่มีคณุภาพและเป็นกลางซึ่งไดร้ับการฝึกอบรมเทคน

คการไกล่เกลยที่มีประสิทธิภาพ 

เขตการศึกษาอาจพัฒนาขั้นตอนที่เสนอให้ผู้ปกครองและโรงเรยนที่เลือกที่จะไม่ใชก้

ระบวนการไกล่เกลี่ย 

ให้มีโอกาสในการพบปะกับฝา่ยที่ไม่มีสว่นได้ส่วนเสียในเวลาและสถานท่ีที่ท่านสะดว

ก :  

1. ผู้ที่อยูภ่ายใต้สัญญากบหน่วยงานระงบัข้อพพาททางเลือกที่เหมาะสม

หรือศูนย์ฝกึอบรมและศูนย์ข้อมลูส าหรับผูป้กครอง 

หรือศูนย์ทรัพยากรส าหรับผู้ปกครองในชมุชนในรัฐ และ 

2. ผู้ที่จะอธิบายถึงผลประโยชนแ์ละส่งเสริมการใชก้ระบวนการไกล่เกลยกับทา่น 

รัฐต้องเก็บรายชื ่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ไกล่เกลยและทราบถึงกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของการศึกษาพิเศษและบรการที่เกี่ยวของ 

หน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐต้องเลือกผู้ไกล่เกลยโดยการสุ่ม หมุนเวียน 

หรือลักษณะที่เป็นกลางอื่น ๆ  

รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของกระบวนการไกล่เกลย 

รวมทั้งคา่ใช้จ่ายในการประชุม 

การประชุมในกระบวนการไกล่เกลยแตล่ะครั้งต้องจัดตามก าหนดเวลาและจัดในสถา

นที่ท่ีสะดวกส าหรับท่านและเขตการศกึษา 

หากท่านและเขตการศึกษาแก้ไขข้อพิพาทผ่านกระบวนการไกล่เกลย 

ทั้งสองฝ่ายจะต้องท าข้อตกลงที่มผีลผกูพันทางกฎหมายซงก าหนดแนวทางแก้ไข 

และ:  
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1. ระบุว่าการอภิปรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยจะยังคงเป็น

ความลบและไม่สามารถใช้เป็นหลกฐานในการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนก

ารอันชอบธรรมทีต่ามมาภายหลังหรือการด าเนินคดีแพ่ง (คดีในศาล)  และ 

2. ลงนามโดยทั้งท่านและตัวแทนของเขตการศึกษาที่มีอ านาจผูกพนัเขตการศึกษ

าตามกฎหมาย 

ข้อตกลงการไกล่เกลยที่ลงนามเป็นลายลกษณ์อักษรมีผลบังคับใช้ในศาลของรัฐที่มีเ

ขตอ านาจศาล (ศาลทีม่ีอ านาจภายใตก้ฎหมายของรัฐในการรับฟงคดีประเภทนี้) 

หรือในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกา 

การสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยต้องเป็นความลบ 

มันไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันช

อบธรรมในอนาคตหรอืการด าเนินคดีทางแพ่งของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลรัฐของรัฐ

ที่ได้รับความชว่ยเหลอภายใต้สว่น B ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ั ั

ี่ ั

ั

ั

ื

ความเปนกล็ างของผไู้กลเก่ ลย่ี 

ผู้ไกล่เกลี่ย:  

1. ต้องไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐหรือเขตการศึกษาที่เกย

วข้องกับการศึกษาหรอการดแูลบุตรของท่าน และ 

2. ต้องไม่มีผลประโยชนส์่วนตัวหรือทางอาชีพที่ขัดแย้งกับความเที่ยงธรรมของผู้

ไกล่เกลี่ย 

บุคคลที่มีคณุสมบัติเปน็ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ใชล่กจ้างของเขตการศกึษาหรือหน่วยงานของ

รัฐเพียงเพราะไดร้ับคา่จ้างจากหน่วยงานหรือเขตการศกึษาเพื่อท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลาง 

ี่

ื

ู

ขอกาห้ นดของการเปนผ็ ไกลู้ เก่ ลยเฉี่ พาะของฟลอรดาิ  

ผู้ไกล่เกลี่ยทีถ่ือว่ามีคณุสมบัติเหมาะสมนั้น 

จะต้องได้รับการรับรองจากศาลฎกาฟลอริดาว่าไม่เคยไดร้ับบันทกึว่าถูกลงโทษ  ี
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กระบวนการแกไ้ขปญหั า 

34 CFR §300.510 

การประชมเพุ อแื่ กไข้ ปญหั า 

ภายใน 15 

วันตามปฏิทินหลังจากได้รับแจ้งการร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

และก่อนที่การพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะเริ่มขึ้น 

เขตการศึกษาจะต้องจดัประชุมกับท่านและสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องหรือสมาชิกของทีมโปร

แกรมการศึกษารายบคุคล (IEP) 

ซึ่งมีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับข้อเทจ็จริงทีร่ะบุไว้ในข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบ

ธรรมของท่าน การประชุม:  

1. ต้องประกอบดว้ยตวัแทนของเขตการศกึษาที่มีอ านาจตัดสินใจในนามของเขต

การศกึษา และ 

2. อาจไม่รวมทนายความของเขตการศกึษา 

เว้นแต่ท่านจะมาพร้อมกับทนายความ  

ท่านและเขตการศกึษาเป็นผู้ก าหนดสมาชิกท่ีเกี่ยวข้องของทมีโปรแกรมการศึกษารา

ยบุคคล (IEP)  เพ่ือเขา้ร่วมการประชุม 

วัตถุประสงคข์องการประชมุคือเพื่อให้ท่านหารือเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการอันชอ

บธรรมของท่าน และขอ้เท็จจริงที่เป็นพ้ืนฐานของการร้องเรยนนน 

เพ่ือให้เขตการศกึษามีโอกาสไดแ้ก้ไขข้อพพาท 

ไม่จ าเป็นต้องมีการประชุมแก้ไขปัญหา หาก:  

1. ท่านและเขตการศกึษาตกลงเป็นลายลกษณอ์ักษรที่จะสละการประชุม หรอื 

2. ท่านและเขตการศกึษาตกลงที่จะใช้กระบวนการไกล่เกลย

ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ การไกลเก่ ลย่ี 

ี

ี ั้

ิ

ั

ี่

ชวงเว่ ลาในการแกป้ญหั า 

หากเขตการศกึษาไมไ่ด้แก้ไขข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมจนเป็นที่พอ

ใจของทา่นภายใน 30 

วันตามปฏิทินนับจากได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 
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(ในช่วงเวลาส าหรับกระบวนการแก้ไขปัญหา) 

อาจจัดให้มีการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

ก าหนดเวลา 45  

วันของปฏทิินส าหรับการออกค าตดัสินสุดทา้ยของการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนก

ารอันชอบธรรมดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ คาต ดสั นของิ การพจาริ ณาไตสวน่  

เริ่มต้นเมื่อสิ้นสุด ชว่งเวลาการแก้ปัญหา 30  วันตามปฏิทิน 

โดยมีข้อยกเว้นบางประการส าหรับการปรับเปลี่ยนที่ท ากับชว่งเวลาการแก้ปัญหา 30  

วันตามปฏิทินดังที่อธบายไว้ด้านล่าง  

การไม่เข้ารวมการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาของท่านจะท าให้ไทมไ์ลน์ส าหรับกระบวน

การแก้ไขปัญหาและการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมล่าชา้ออกไป 

จนกว่าจะมีการจัดประชุม 

ยกเว้นในกรณีที่ท่านและเขตการศกึษาทั้งสองยินยอมที่จะสละกระบวนการแก้ไขปัญ

หาหรือใช้การไกล่เกลี่ย 

หากหลังจากใช้ความพยายามตามสมควรและบันทกความพยายามดังกล่าวแลว 

เขตการศึกษาไม่สามารถท าให้ท่านเขา้รวมการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 

เขตการศึกษาอาจขอให้เจ้าหน้าท่ีไต่สวนยกเลกิข้อร้องเรียนของท่านตามกระบวนกา

รอันชอบธรรมในตอนท้ายของช่วงเวลาแก้ไขปัญหาวันที่ 30 ของปฏิทิน 

เอกสารของความพยายามดังกล่าวต้องมีบันทึกความพยายามของเขตการศึกษาในกา

รจัดเวลาและสถานท่ีทีต่กลงรว่มกัน เช่น:  

1. บันทึกโดยละเอยดของการโทรออกหรือพยายามโทรและผลลัพธของการโทรเ

หล่านั้น 

2. ส าเนาจดหมายโตตอบที่ส่งถึงท่านและการตอบกลับใด ๆ ที่ไดร้ับ และ 

3. บันทึกโดยละเอยดของการเยีย่มชมบ้านหรอสถานท่ีท างานของทา่น

และผลการเยี่ยมเหล่านั้น 

หากเขตการศกึษาไมจ่ัดการประชุมเพื่อแกไขปัญหาภายใน 15  

วันตามปฏิทินหลังจากได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมของท่าน 

หรอืไม่เข้าร่วมในการประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ท่านอาจขอให้เจ้าหน้าไต่สวนเริ่มไทม์ไลน์ไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 45 

วันตามปฏิทิน 

ิ

่

ึ ้

่

ี ์

้

ี ื

้
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การปรบเั ปลยนี่ ระยะเวลาแกไขป้ ญหั า 30  วนปั ฏทินิ 

หากท่านและเขตการศึกษาตกลงเป็นลายลกษณ์อกัษรทีจ่ะสละการประชุมเพ่ือแก้ไขปั

ญหา ไทม์ไลน ์45 

วันตามปฏิทินส าหรับการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะเริ่มขึ้นใน

วันถัดไป 

หลังเริ่มการไกล่เกลยหรือการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา 

และก่อนสิ้นสุดชว่งเวลาแก้ไขปัญหา 30 วนัตามปฏทิิน 

หากท่านและเขตการศึกษาตกลงเป็นลายลกษณ์อกัษรว่าไม่สามารถตกลงกันได ้

ไทม์ไลน์ 45 

วันตามปฏิทินส าหรับการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะเริ่มขึ้นใน

วันถัดไป  

หากท่านและเขตการศึกษาตกลงที่จะใชก้ระบวนการไกล่เกลี่ยแตยังไม่บรรลข้อตกลง 

เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาแกไขปัญหา 30  วันตามปฏิทิน 

กระบวนการไกล่เกลี่ยอาจด าเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงหากทั้งสองฝ่ายตกลง

ที่จะด าเนินการต่อเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม 

หากท่านหรือเขตการศึกษาถอนตัวจากกระบวนการไกลเกลี่ยในช่วงระยะเวลาต่อเน่ือ

งน้ี ไทม์ไลน ์45  

วันตามปฏิทินส าหรับการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะเริ่มขึ้นใน

วันถัดไป 

ั

ี่

ั

่ ุ

้

่

ขอตก้ ลงระงบัขอพ้ พาทิ เปนลายล็ กัษณอ์กัษร 

หากบรรลการระงับข้อพิพาทได้ในการประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ท่านและเขตการศกึษาต้องท าข้อตกลงที่มผีลผูกพันทางกฎหมายซึ่งก็คือ:  

1. ลงนามโดยทั้งท่านและตัวแทนของเขตการศึกษาที่มีอ านาจผูกพนัเขตการศึกษ

าตามกฎหมาย และ 

2. บังคับใช้ในศาลรัฐที่มเีขตอ านาจศาล 

(ศาลของรัฐที่มีอ านาจในการรับฟังคดีประเภทนี้)

หรือในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาหรือโดยหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐ 

ุ
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หากรัฐของท่านมีกลไกหรือขั้นตอนอ่ืนที่อนุญาตให้ฝ่ายต่าง ๆ 

แสวงหาการบังคับใชข้้อตกลงในการแก้ปญัหา 

ระยะเวลาทบทวนขอ้ตกลง 

หากท่านและเขตการศึกษาท าข้อตกลงอันเป็นผลจากการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ท่านหรือเขตการศกึษา) 

อาจท าให้ข้อตกลงเปน็โมฆะภายในสามวันท าการของเวลาที่ทั้งทา่นและเขตการศกึษ

าได้ลงนามในข้อตกลง 
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การพจาิ รณาไตส่วนเรองรื่ องเ้ รยนี ตามกระบวนการอนัชอบธรรม 

การพจาิ รณาไตส่วนตามกระบวนการอนชอั บธรรมทเปี่ นก็ ลาง 

34 CFR §300.511 

ทวไปั่  

เมื่อใดก็ตามที่มีการยืน่ข้อร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

ท่านหรือเขตการศกึษาที่เกยวข้องในข้อพิพาทต้องมีโอกาสรับฟังกระบวนการพิจาร

ณาไต่สวนตามกระบวนการชอบธรรมที่เป็นกลาง ดังที่อธิบายไว้ในส่วน 

การรองเ้ รยนตามี กระบวนการอนัชอบธรรม และ กระบวนการแกไ้ขปญหั า 

ี

ี่

ขอม้ ลูตามกระบวนการอนชอบธั รรมเฉพาะฟลอรดาิ  

ในฟลอริดา กองการปกครองพิจารณาการสบืสวนของฟลอริดา (DOAH) 

มีหน้าท่ีจัดประชุมการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 
 

เจาห้ นาท้ พ่ีจารณิ าไตสวนท่ เปี่ นกล็ าง 

อย่างน้อยที่สุด เจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวน:  

1. ต้องไม่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐหรือเขตการศึกษาที่เกย

วข้องกับการศึกษาหรอการดแูลบุตรของท่าน อย่างไรก็ตาม

บุคคลนั้นไม่ใชลู่กจ้างของหน่วยงานเพียงเพราะไดร้ับค่าจ้างจากหน่วยงานเพื่

อท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวน 

2. ต้องไม่มีผลประโยชนส์่วนตัวหรือทางอาชีพที่ขัดแย้งกับความเที่ยงธรรมของเจ้

าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนในการไต่สวน 

3. ต้องมีความรู้และเขา้ใจข้อก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของผู้ทุพพลภ

าพ

ระเบียบข้อบังคับของรฐบาลกลางและของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าดว้ยการ

ศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ี่

ื

ั
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และการตีความทางกฎหมายของกฎหมายวา่ด้วยการศกึษาของผูทุ้พพลภาพโด

ยศาลของรัฐบาลกลางและของรัฐ และ 

4. ต้องมีความรู้และความสามารถในการด าเนินการไต่สวน

และเขยีนค าตดัสินให้สอดคล้องกบแนวปฏิบตัิทางกฎหมายที่เป็นมาตรฐานและ

เหมาะสม 

แต่ละเขตการศึกษาตอ้งเก็บรายชื่อบุคคลเหลานั้นที่ท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าพิจารณาไต่

สวนที่มีการแถลงคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีพจิารณาไต่สวนแตล่ะราย 

ั

่

ประเดนของ็ การพจาริ ณาไตสวนตาม่ กระบวนการอนชอบธั รรม 

ฝ่าย (ท่านหรือเขตการศึกษา) 

ที่ร้องขอการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมจะต้องไม่หยิบยกประเด็น

ในการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมซึ่งไม่ไดร้ะบุไว้ในขอ้ร้องเรียนตามกระบ

วนการอันชอบธรรม เว้นแต่อกีฝ่ายหน่ึงจะยนิยอม 

ไทมไลน์ ส์าหรบกาั รรองขอ้ การไตส่วน 

ท่านหรือเขตการศกึษาต้องขอให้มีการพิจารณาไต่สวนอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับข้อร้อ

งเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมภายในสองปี 

นับจากวันทีท่่านหรือเขตการศกึษาทราบหรอควรทราบเกยวกับปญัหาที่ระบุถึงในข้อ

ร้องเรียน 

ื ี่

ขอยก้ เวนของ้ ไทมไ์ลน ์

ไทม์ไลน์ข้างต้นใช้ไมไ่ด้กับท่าน 

หากท่านไม่สามารถยืน่เรื่องร้องเรยนตามกระบวนการอันชอบธรรมได้ เนื่องจาก:  

1. เขตการศึกษาแจ้งเท็จว่าได้แก้ไขปัญหาหรอประเด็นที่ท่านระบุไวใ้นข้อร้องเรยี

นแล้ว หรอื 

2. เขตการศึกษาได้ระงบัข้อมูลจากท่าน 

ซึ่งเป็นข้อมลูที่จะต้องให้แก่ท่านภายใต้สว่น B

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ี

ื

่
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สทธิ ของการิ์ พจาิ รณาไตสวน่  

34 CFR §300.512 

ทวไปั่  

ท่านมีสิทธ์ิแสดงตัวอยูใ่นการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

นอกจากนี ้ฝ่ายใดๆ ในการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

(รวมถึงการพิจารณาไต่สวนที่เกีย่วข้องกับขัน้ตอนทางวินัย) มีสิทธิ์ที่จะ:  

1. มาพร้อมกับทนายความและ/หรือบุคคลทีม่ีความรู้หรือได้รับการฝกึอบรมพิเศษเ

กี่ยวกับปัญหาของเดก็ที่มีความทุพพลภาพ 

2. มีทนายความหรอไม่ใช่ทนายความเป็นตวัแทนในการพิจารณาไต่สวนตามกระ

บวนการอันชอบธรรม 

3. น าเสนอหลักฐานและเผชิญหน้า ซักถาม และเรียกร้องให้มีพยานเข้ารวม 

4. ห้ามน าหลักฐานใด ๆ 

ในการพิจารณาไต่สวนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อฝ่ายนั้นอย่างน้อยห้าวนัท าการก่อ

นการพิจารณาการไตส่วน 

5. ขอรับบันทกึการพิจารณาไต่สวนทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบอิเล็กทร

อนิกส์ บันทกึการไต่สวนแบบค าต่อค า และ 

6. ขอรับค าวินิจฉัยข้อเทจ็จริงและค าตัดสินแบบลายลักษณ์อกัษรหรอืแบบอิเล็กท

รอนิกส ์

ื

่

การเปดเผยิ ขอม้ ลูเพม่ิเตมิ 

ท่านและเขตการศกึษาต้องเปิดเผยการประเมินทั้งหมดที่เสร็จสิ้นภายในวันที่นั้นและ

ค าแนะน าตามการประเมินเหล่านั้นที่ท่านหรอเขตการศึกษาตั้งใจจะใช้ในการพิจาร

ณาไต่สวน 

อย่างน้อยห้าวันท าการก่อนการพิจารณาไตส่วนตามกระบวนการอันชอบธรรม  

เจ้าหน้าท่ีการพิจารณาไต่สวนอาจป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝา่ยหน่ึงทีไ่ม่ปฏิบัตติามข้อก า

หนดน้ีท าการแนะน า 

การประเมินหรือการเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาไต่สวนโดยไม่ไดร้ับความยิ

นยอมจากอกีฝ่ายหน่ึง 

 

ื
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สทธิ ของผิ ปกคู้ รองในการพจาิ รณาคด ี

ท่านต้องได้รับสทิธิ์ในการ:  

1. ให้บุตรของท่านเขา้รวมการพิจารณาไต่สวน 

2. เปิดการไต่สวนให้สาธารณะ และ 

3. มีบันทึกการพิจารณาไต่สวน การวินิจฉัยขอ้เท็จจริง

และค าตัดสินที่จดัหาให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จา่ย 

่

ทวไปั่  

ท่านมีสิทธ์ิแสดงตัวอยูใ่นกระบวนการพิจารณาไต่สวน 

(รวมถึงการพิจารณาไต่สวนที่เกีย่วข้องกับกระบวนการทางวินยั) 

หรือการอทุธรณ์พร้อมการพิจารณาไต่สวนเพ่ือรับหลักฐานเพ่ิมเตมิ 

ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อย่อย การอทธรุ ณค์าต ดสั นิ, การตรวจสอบอยางเ่ ปนกล็ าง 

นอกจากนี ้ฝ่ายใดในการพิจารณาไต่สวนมสีิทธ์ิที่จะ:  

1. มาพร้อมกับทนายความและ/หรือบุคคลทีม่ีความรู้หรือได้รับการฝกึอบรมพิเศษเ

กี่ยวกับปัญหาของเดก็ที่มีความทุพพลภาพ 

2. มีทนายความเป็นตัวแทนในการพิจารณาไต่สวน 

3. น าเสนอหลักฐานและเผชญหน้า ซักถาม และเรียกร้องให้มีพยานเข้ารวม 

4. ห้ามน าหลักฐานใด ๆ 

ในการพิจารณาไต่สวนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อฝ่ายนั้นอย่างน้อยห้าวนัท าการก่อ

นการพิจารณาการไตส่วน 

5. ขอรับบันทกึการพิจารณาไต่สวนทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบอิเล็กทร

อนิกส์ บันทกึการไต่สวนแบบค าต่อค า และ 

6. ขอรับค าวินิจฉัยข้อเทจ็จริงและค าตัดสินแบบลายลักษณ์อกัษรหรอืแบบอิเล็กท

รอนิกส ์

ิ ่
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ขอม้ ลูตามกระบวนการอนชอบธั รรมเฉพาะฟลอรดาิ  

ในฟลอริดา 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธได้รับการเสนอชื่อในระหว่างกระบวนการพจิารณาการไต่สวน

โดยตวแทนทมีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ในกฎข้อ 28-106.106 และ 
 

ิ์

ั ี่

คาตดสั นของิ การพจาิ รณาไตส่วน 

34 CFR §300.513 

การตดสั นของิ เจาห้ นาท้ พ่ีจารณิ าไตส่วน 

ค าตัดสินของเจ้าหน้าที่พิจารณาไต่สวนในเรื่องว่าบตุรของท่านจะได้รับการศึกษาสา

ธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย (FAPE) 

หรือไม่นั้นต้องยึดตามหลักฐานและข้อโตแ้ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการศกึษาสาธาร

ณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (FAPE)   

ในเรื่องที่กล่าวหาว่ามกีารละเมิดขั้นตอน (เช่น "ทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล 

(IEP)  ที่ไม่สมบรูณ"์)  

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาไตส่วนอาจพบว่าบตุรหลานของท่านไม่ได้รบการศึกษาสาธารณะ

ที่เหมาะสมโดยไม่เสยค่าใช้จ่าย (FAPE)   

เฉพาะในกรณทีี่มีการละเมิดขั้นตอนกล่าวคอื:  

1. ขัดขวางสิทธ์ิของบตุรหลานของท่านในการได้รับศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโ

ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (FAPE) 

2. ขัดขวางโอกาสของทา่นในการมีสว่นรวมในกระบวนการตดัสินใจเกี่ยวกับการ

จัดหาการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (FAPE) 

ให้กับบุตรหลานขอทา่นอย่างมีนัยส าคัญ หรอื 

3. ท าให้บุตรของท่านถกกีดกันจากผลประโยชน์ทางการศกึษา 

ไม่มีบทบัญญัติใดที่อธบายไว้ข้างต้นที่สามารถตีความไดว้่าป้องกนไม่ให้เจ้าหน้าท่ีพิจ

ารณาไต่สวนสั่งการให้เขตการศึกษาปฏิบัตติามข้อก าหนดในส่วนการคุ้มครองทางกร

้

ั

ี

่

ู

ิ ั
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ะบวนการของระเบียบของรัฐบาลกลาง ภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ (34 CFR §§300.500 ถึง 300.536)  ่

แยกคาขอสาหรบกาั รพจารณิ าไตสวน่ ตามกระบวนการอนชอบธั รรม 

ไม่มีข้อใดในส่วนใดของการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการของข้อบังคับของร

ฐบาลกลาง ภายใต้สว่น B ของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ (34  CFR  

§§300.500 ถึง 300.536)

ที่สามารถตีความไดว้า่ป้องกันไม่ให้ท่านยื่นข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรร

มในประเด็นที่แยกต่างหากจากข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่ไดย้ื่นไป

แล้ว 

ั

คาวนิจฉิ ยแั ละคาตดสั นทิ ให้ี่ กบคณะทั ปรี่ กึษาและประชาชนทวไปั่  

หน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐหรือเขตการศึกษา 

(แลวแตว่่าหน่วยงานใดที่รับผิดชอบต่อการไต่สวนของท่าน) 

หลังจากลบข้อมลูทีร่ะบุตัวบุคคลได้ ต้อง:  

1. ให้ค าวินิจฉัยและค าตดัสินในการไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมหรืออท

ธรณ์ต่อคณะที่ปรึกษาการศกึษาพิเศษของรฐ และ 

2. ท าให้ค าวินิจฉัยและค าตัดสินเหล่านั้นมีต่อสาธารณะ 

 

้

ุ

ั
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อทธรณุ  ์

คาตดสั นขิ นสั้ ดทุ าย้ ,  อทธรณุ , ์  การตรวจสอบทเปี่ นกล็ าง 

34 CFR §300.514 

คาตดสั นขิ นสั้ ดทุ าย้ ของการพจาริ ณาไตสว่ น 

ค าตัดสินที่มีในการพจิารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

(รวมถึงการพิจารณาไต่สวนที่เกีย่วข้องกับกระบวนการทางวินยั) ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ยกเว้นฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาไต่สวน (ท่านหรือเขตการศึกษา) 

อาจขออุทธรณ์ค าตัดสินได้โดยด าเนนคดแีพ่งตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 

การดาเ นนคิ ดแพี ง่ รวมถงระึ ยะเวลาในการยนฟื่ อง้  

ิ

ไทมไลน์ แล์ ะความสะดวกในการพจาริ ณาการไตสวนแ่ ละตรวจสอบ 

34 CFR §300.515 

ส านักงานการศึกษาของรัฐต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่เกิน 45 

วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30  

วันปฏิทินส าหรับการประชมเพ่ือแก้ไขปัญหา หรอื ตามที่อธิบายไวใ้นหัวข้อย่อย 

การปรบเั ปลยนี่ ระยะเวลาการแกป้ญหั า 30  วนตามปฏั ทินิ ไม่เกิน 45 

วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนแล้ว:  

1. มีค าตัดสินขั้นสดุท้ายในการพิจารณาไต่สวน และ 

2. ส าเนาของค าตัดสินจะถูกส่งไปยังแตละฝ่าย 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาการไต่สวนอาจขยายเวลาเฉพาะออกไปนอกชว่งเวลา 45  

วันตามปฏิทินท่ีอธิบายไว้ข้างต้นตามค าขอของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

(ท่านหรือเขตการศกึษา)  

การไต่สวนแต่ละครั้งจะต้องด าเนินการในเวลาและสถานท่ีที่สะดวกส าหรับท่านและบุ

ตรหลานของท่าน 

 

ุ

่
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การดาเนนคิ ดแพี ง่,  รวมถงระึ ยะเวลาในการยนฟื่ อง้  

34 CFR §300.516 

ทวไปั่  

ฝ่ายใด (ท่านหรือเขตการศึกษา) 

ที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินจิฉัยและค าตัดสินในการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันช

อบธรรม (รวมถึงการไต่สวนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวินัย)  

มีสิทธิ์ที่จะด าเนินคดีแพ่งในเรื่องของการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรร

ม การด าเนินการอาจถูกน าขึ้นศาลของรัฐทีม่ีเขตอ านาจศาล 

(ศาลของรัฐที่มีอ านาจในการรับไต่สวนคดีประเภทนี้) 

หรือในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินในข้อพิพาท 

ขอจ้ ากดดั านเ้ วลา 

ฝ่าย (ท่านหรือเขตการศึกษา) ที่ด าเนินการจะมีเวลา 90  

วันตามปฏทินนับจากวันที่มีค าตดัสินของเจา้หน้าท่ีพิจารณาการไต่สวนในการยื่นฟ้อ

งคดีแพ่ง 

ิ

ขนตอนั้ เพมเติ่ มิ 

ในการด าเนินการคดแีพ่งใด ๆ ศาล:  

1. ได้รับบันทึกการพิจารณาคดีการปกครอง 

2. รับฟังหลักฐานเพ่ิมเตมิตามค าขอของท่านหรือตามค าขอของเขตการศกึษา 

และ 

3. ตัดสินบนพื้นฐานของความเหนือกว่าของหลักฐานและใหการเยยีวยาที่ศาลเห

นว่าเหมาะสม 

ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม 

การพิจารณาคดีอาจรวมถึงการชดใช้ค่าเล่าเรียนของโรงเรยนเอกชนและชดเชยบริก

ารการศึกษา 

้ ็

ี
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ศาลแขวงของสหรัฐอเมริกามีอ านาจในการพิจารณาคดีภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินในข้อพิพาท   

่

กฎในการตคีวามโครงสรางทางก้ ฎหมาย 

ไม่มีส่วนใดในส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพท่ีจ ากัดหรือจ ากัดสิทธ์ิ ขั้นตอน 

และการเยียวยาที่มีอยูภ่ายใตร้ัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา, 

กฎหมายคนพิการอเมริกัน 1990,  ข้อ V ของกฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1973 

(มาตรา 504) หรือกฎหมายของรัฐบาลกลางอื่น ๆ 

ที่ให้การปกป้องสิทธ์ิของเด็กที่มีความทุพพลภาพ 

ยกเว้นว่าก่อนการยื่นฟ้องคดีแพ่งภายใตก้ฎหมายเหล่านี้มีการแสวงหาการเยียวยาที่มี

อยู่ในส่วน B ของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ 

ขั้นตอนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่อธิบายข้างต้นต้องใช้ในขอบเขตเดียวกับที่

ก าหนดไว้หากฝ่ายนัน้ยื่นฟ้องภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ซึ่งหมายความว่าท่านอาจมีวิธีเยียวยาภายใต้กฎหมายอื่นท่ีทับซ้อนกับการแก้ไขที่มีอ

ยู่ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ แต่โดยทั่วไปแล้ว 

ในการขอรับการเยยีวยาภายใตก้ฎหมายอื่น ๆ เหล่านั้น 

ท่านต้องใช้วิธีเยียวยาทางปกครองท่ีมีอยูภ่ายใต้กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของผู้ทุพ

พลภาพเป็นอันดับแรก (เช่น การร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

กระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งการประชุมเพือ่แก้ไขปัญหา 

และการพจิารณาไต่สวนที่เป็นกลาง) ก่อนขึน้ศาลโดยตรง  

่

่

สถานทด่ีาเนนการิ เรยีนการสอนของเดก็ในขณะทก่ีารรองเ้ รยนแี ละการพจาริ ณาไตส่

วนตามกระบวนการอนชอบธั รรมอยรู่ะหวา่งดาเนนการิ  

34 CFR §300.518 

บุตรหลานของท่านต้องยังอยู่ในสถานทีด่ าเนินการเรยีนการสอนปัจจุบนของเขายกเว้

นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในหัวข้อ ขนตอนั้ การสงสอั่ นวนิยเดั ก็ทม่ีคีวามทพพุ ลภาพ 

 

ั



   

ส่วน 
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เมื่อมีการส่งการร้องเรยนตามกระบวนการอนัชอบธรรมยังอกีฝ่าย 

ในระหว่างระยะเวลาของกระบวนการแก้ไขปัญหา 

และในขณะทีร่อค าตัดสินของการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมอย่า

งเป็นกลางหรือการพิจารณาคดีในศาล 

เว้นแต่ท่านและรัฐหรอเขตการศึกษาตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน  

หากข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมเกี่ยวข้องกบัการสมัครเข้าเรยีนในโรง

เรียนของรัฐในขั้นต้น 

จะต้องส่งบุตรหลานของท่านเข้ารวมแผนการศึกษาของโรงเรียนรัฐตามปกติโดยไดร้

บความยินยอมจากท่านจนกว่าการด าเนินการดังกล่าวทั้งหมดจะเสร็จสิ้น 

หากข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมเกี่ยวข้องกบัการสมัครบรการขั้นต้นภ

ายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพส าหรับเดก็ที่ก าลงเปลี่ยนภายใต้สว่น 

C ของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ เป็นส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ และไม่มีสิทธ์ิรบบริการส่วน C 

อีกต่อไปเนื่องจากเดก็อายุสามปี เขตการศกึษาก็ไม่จ าเป็นต้องใหบริการส่วน C 

ที่เด็กก าลังไดร้ับอยู ่หากพบว่าเดก็มีสิทธภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

และทา่นยินยอมให้บตุรหลานของท่านได้รับการศกึษาพิเศษและบริการที่เกยวข้องเป็

นครั้งแรก ดังน้ันระหวา่งรอผลการพิจารณาคดี 

เขตการศึกษาต้องใหการศกึษาพิเศษและบริการที่เกยวข้องที่ไม่มขี้อพิพาท 

(ที่ท่านและเขตการศึกษาต่างตกลงกัน)  

หากเจ้าหน้าท่ีที่ท าการไต่สวนในกระบวนการพิจารณาการไต่สวนอันชอบธรรมซึ่งด า

เนินการโดยหน่วยงานด้านการศกึษาของรฐัเห็นด้วยกับท่านว่า 

การเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนนั้นมีความเหมาะสม 

จะถือว่าสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนนนเป็นสถานที่ด าเนินการเรียนการสอนปัจจุ

บันของบุตรหลานของท่าน 

โดยที่บตุรหลานของทา่นจะยังคงอยู่ในระหวา่งรอค าตัดสินของการพิจารณาไต่สวน

หรือการพิจารณาคดขีองศาลอยา่งเป็นกลาง 
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ื
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คาทน่ ายความ 

34 CFR §300.517 

ทวไปั่  

ในการด าเนินการหรือการพิจารณาตามกฎหมายภายใต้ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ศาลอาจตดัสินค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

ให้ท่าน หากท่านชนะ (ชนะ) ทั้งนขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของศาล 

ในการด าเนินการหรือการพิจารณาตามกฎหมายใด ๆ ภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ศาลอาจตดัสินค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

ใหกับหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐหรือเขตการศึกษาที่มีอยู ่

ซึ่งจะต้องช าระโดยทนายความของท่าน หากทนายความ:   

(ก) ยื่นข้อร้องเรียนหรอคดีในศาลที่ศาลเห็นว่าไม่สมเหตุสมผล ไมม่ีเหตุผล 

หรือไม่มีมูล หรอื (ข) 

ด าเนินคดีต่อไปหลังจากการด าเนินคดีมีความชัดเจนว่ากลายเป็นไม่สมเหตุสมผล 

ไม่มีเหตุผล หรือไม่มมีลู หรอื 

ในการด าเนินการหรือการพิจารณาตามกฎหมายใด ๆ ภายใต้สว่น B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

ศาลอาจตดัสินค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

ให้กับหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐหรือเขตการศึกษาที่มีอยู ่

ซึ่งท่านหรือทนายความของท่านจะเป็นผู้จ่าย 

หากการร้องเรยนของท่านส าหรับการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม

หรือคดีในศาลในภายหลังน้ันถูกน าเสนอเพือ่จุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เช่น 

เพ่ือก่อกวน ท าให้เกิดความลาช้าโดยไม่จ าเป็น 

หรือเพื่อเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีหรอการพิจารณาคดีโดยไม่จ าเป็น 

(การไต่สวน)  

่

ี้

่

้

ื

่

ี

่

ื

การมอบรางวลัคาธรร่ มเนยมี  

ศาลจ่ายคา่ทนายความตามสมควรดังน:  

 

ี้



   
 

ส่วน 

B ประกาศว่าดว้ยเรื่องการให้ความคุ้มครองในทางกระบวนการ 49 

 

1. ค่าธรรมเนยมต้องเป็นไปตามอัตราที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมีการด าเนินการหรือพ

จารณาตามกฎหมายตามประเภทและคณุภาพของบริการที่จดัเตรยีมไว ้

ไม่สามารถใช้โบนัสหรือตัวคณูในการค านวณค่าธรรมเนียมทีม่อบให 

2. อาจไม่มีการมอบค่าธรรมเนียมของทนายและไม่ชดเชยคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใ

นการด าเนินการหรือการพิจารณาตามกฎหมายภายใต้ส่วน B

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ

ส าหรับบรกิารทีด่ าเนนการหลังจากมีการเสนอข้อตกลงเป็นลายลกษณ์อกัษรแ

ก่ท่าน หาก: 

ก.  ข้อเสนอนี้มีให้ภายในเวลาที่ก าหนดโดยกฎข้อ 68

ของกฎในการพิจารณาความแพ่งของรัฐบาลกลาง (Federal  Rules  of  Civil  

Procedure)  

หรือในกรณีของการพจิารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมหรือการ

ตรวจสอบระดับรัฐในช่วงเวลาใด ๆ มากกวา่ 10 

วันตามปฏิทินก่อนเรมการพิจารณาคด ี

ข.  ไม่รับข้อเสนอภายใน 10 วันตามปฏิทิน และ 

ค.  ศาลหรือเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนคดขีองศาลพบว่าการเยียวยาทีท่่านได้รั

บในท้ายที่สุดไม่เอื้อตอ่ท่านมากไปกว่าการเสนอข้อตกลง 

แม้จะมขี้อจ ากดัเหล่านี้ 

แต่อาจมกีารมอบรางวลัค่าทนายความและคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน 

หากท่านได้รับชัยชนะ 

และทา่นมีเหตุผลเพียงพอในการปฏิเสธการเสนอข้อตกลง 

3. อาจไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนยมที่เกีย่วขอ้งกับการประชุมใด ๆ 

ของทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

เว้นแตก่ารประชุมถกจัดขึ้นอันเป็นผลมาจากการพิจารณาตามกฎหมายทางกา

รปกครองหรือการด าเนินการของศาล  

4. การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่อธิบายไวใ้นหัวข้อ กระบวนการแกป้ญหั า 

ไม่ถือเป็นการประชุมที่จัดขึ้นอันเป็นผลมาจากการพิจารณาคดขีองฝ่ายปกครอ

งหรือการด าเนินการของศาล 
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และยังไม่ถือว่าเป็นการพิจารณาคดขีองฝ่ายปกครองหรือการด าเนนการของศ

าลตามวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติว่าดว้ยคา่ธรรมเนียมทนายความเหล่านี้ 

ศาลลดจ านวนค่าธรรมเนียมทนายความที่ได้รับภายใต้สว่น B   

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ ตามความเหมาะสม หากศาลพบว่า:  

1. ท่านหรือทนายความของท่าน ในระหว่างการด าเนินการหรือการพิจารณาคดี

ได้ชะลอการระงับข้อพิพาทขั้นสุดท้ายโดยไม่มีเหตุผล 

2. จ านวนเงินค่าธรรมเนียมทนายความที่ไดร้ับอนุญาตให้มอบให้อย่างไม่สมเหตุ

สมผลมีมูลคา่เกินกว่าอัตรารายชั่วโมงในชมุชนส าหรับบริการที่คล้ายคลึงกันโ

ดยทนายความที่มทีักษะ ชื่อเสยง และประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกนั 

3. เวลาที่ใช้และบรการทางกฎหมายที่เตรยมไวน้ั้นมากเกินไปเมื่อพิจารณาถึงลกั

ษณะของการด าเนินการหรือการพิจารณาคดี หรอื 

4. ทนายความที่เป็นตัวแทนของท่านไม่ได้ใหข้อมูลที่เหมาะสมแก่เขตการศึกษาใ

นหนังสือแจ้งค าร้องขอตามกระบวนการอันชอบธรรม ดังที่อธิบายไว้ในหัวข้อ

การรองเ้ รยนตามี กระบวนการอนัชอบธรรม 

อย่างไรกตาม 

ศาลอาจไมล่ดค่าธรรมเนียมหากศาลพบว่ารฐหรือเขตการศึกษาลา่ช้าโดยไม่มีเหตุผล

อันสมควรในการด าเนินการหรือการพิจารณาคดีตามกฎหมายขัน้สุดท้าย 

หรือมีการละเมิดภายใต้บทบัญญัติในการใหความคุ้มครองทางกระบวนการของสว่น 

B ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 
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ขนตอนั้ การสงสอั่ นวนิยั  

เดก็ทม่ีความที พพุ ลภาพ 

อานาจหนาท้ ของบี่ คลุ ากรโรงเรยนี  

34 CFR §300.530 

การพจาิ รณาเปนรา็ ยกรณ ี

บุคลากรของโรงเรียนอาจพิจารณาสถานการณ์เฉพาะใด ๆ เป็นกรณ ีๆ ไป 

เมื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้อง

กับระเบยบวินยัต่อไปนี้มีความเหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความทุพพลภาพซึ่งละเมิดหลก

จรรยาบรรณของโรงเรียน 

ี ั

ทวไปั่  

ในขอบเขตที่พวกด าเนินการดังกล่าวกับเดก็ที่มีความปกติ โดยไม่เกิน 10 

วนการั ศกึษาติดต่อกัน 

บุคลากรของโรงเรียนอาจย้ายเดก็ที่มีความทุพพลภาพซึ่งละเมิดหลักจรรยาบรรณขอ

งนักเรียนออกจากสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนปัจจุบันของเขาไปยัง 

สถานศึกษาทางเลือกชั่วคราวที่เหมาะสม สถานศึกษาอ่ืน หรือการระงับชั่วคราว  

บุคลากรของโรงเรียนอาจก าหนดให้มีการยา้ยเด็กเพ่ิมเติมได้ไม่เกน 10 

วนการั ศกึษาติดต่อกันในปีการศกึษาเดียวกนส าหรับเหตุการณก์ารประพฤตมิิชอบทีแ่

ยกจากกัน 

ตราบใดทีก่ารย้ายนั้นไม่ถือเป็นการเปลยนสถานที่ด าเนินการเรยีนการสอน 

(ดูค าจ ากดัความในหวข้อ 

การเปลยนสถานที่ ด่ีาเ นนการิ เรยนี การสอนเนองจื่ ากการยาย้ จากโทษทางวนิยั)  

เมื่อเด็กที่มีความทุพพลภาพถูกย้ายออกจากสถานที่ด าเนินการเรยีนการสอนของเขาเ

ป็นเวลาทั้งหมด 10 วนการั ศกึษาในปกีารศกึษาเดียวกัน 

เขตการศึกษาต้องใหบริการตามขอบเขตทีก่ าหนดในช่วงวันต่อ ๆ 

ไปของการย้ายออกในปีการศกึษาน้ัน ตามที่ก าหนดภายใต้หัวขอ้ย่อย บรกิาร 

ิ

ั

ี่

ั

้

เด็กที่มีความทุพพลภาพ
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 อานาจหนาท้ ี่เพมเติ่ มิ 

หากพฤตกิรรมทีล่ะเมดิหลักจรรยาบรรณของนักเรียนไม่ไดแ้สดงให้เห็นถึงความทุพพ

ลภาพของเด็ก (ดกูารพิจารณาในหัวข้อย่อย การพจาิ รณาจากการแสดงออก) 

และการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนจากโทษทางวินัยจะเกิน 10 

วนการั ศกึษาติดต่อกัน 

บุคลากรของโรงเรียนอาจใช้ขั้นตอนทางวินยักับเดก็คนนั้นที่มีความทุพพลภาพในลกั

ษณะเดียวกันและในระยะเวลาเดียวกันกับเดก็ที่ไม่ทุพพลภาพ 

ยกเว้นว่าโรงเรียนต้องให้บริการแก่เดก็คนนั้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต ้บรกิาร 

ทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคลของเดก็ (IEP) 

จะเป็นผู้ก าหนดสถานศึกษาทางเลือกชัว่คราวส าหรับบริการดังกล่าว 
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บรกิาร 

ภาษาเฉพาะของฟลอรดาเกิ ย่ีวการยาย้ จากโทษทางวนิยั 

เขตการศึกษาไม่จ าเปน็ต้องให้บริการแก่เดก็ที่มีความทุพพลภาพท่ีถูกย้ายออกจาก

สถานที่ด าเนินการเรยีนการสอนปัจจุบันของเขาเป็นเวลา 10 
 

วนการั ศกึษาหรือน้อยกว่าในปกีารศกึษาน้ัน 

เด็กที่มีความทุพพลภาพซึ่งถกูย้ายออกจากสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนปัจจบุันข

องเด็กนานกวา่ 10  

วนการั ศกึษาและพฤตกิรรมไม่ได้แสดงถึงความทุพพลภาพของเดก็ (ดูหวข้อย่อย 

การพจาิ รณาจากการแสดงออก) หรือผู้ทีถู่กย้ายออกภายใต้สถานการณ์พิเศษ 

(ดูหัวข้อย่อย สถานการณพ์เศิ ษ) ต้อง:  

1. ได้รับบรกิารด้านการศึกษาต่อไป 

(มีการศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (FAPE) ให)

เพ่ือให้เด็กสามารถเขา้ร่วมในหลกสูตรการศึกษาทั่วไปต่อไปได้

แม้ว่าจะอยู่ในบริบทอืน่ (ซึ่งอาจเป็นสถานศกษาทางเลือกชั่วคราว)

และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP)

ของเด็ก และ 

2. รับการประเมินพฤติกรรมเชิงหน้าที่ และบรกิารแก้ไขและปรับเปลยนพฤตกิรรม 

ซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับการละเมิดพฤติกรรมเพ่ือไม่ให้เกิดขึน้อีกตามควา

มเหมาะสม 

หลังจากทีย่้ายเดก็ที่มคีวามทุพพลภาพไปจากสถานทีด่ าเนินการเรียนการสอนปจจุบั

นของเขาเป็นเวลา 10 วนกาั รศกึษาในปกีารศึกษาเดียวกัน และ 

หากการย้ายปจัจุบันกนเวลา 10 วนการั ศกึษาติดต่อกันหรือน้อยกว่า และ 

หากการย้ายนั้นไม่ใชก่ารเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอน 

(ดูค าจ ากดัความด้านล่าง) 

เชนน่ น้ับุคลากรของโรงเรียนจะพิจารณาว่าจ าเป็นต้องให้บริการใดเพ่ือให้เด็กสามาร

ถมีส่วนร่วมในหลักสูตรการศึกษาทั่วไปได ้

โดยการปรึกษากับครผู้สอนของเด็กอย่างนอ้ยหนึ่งคน แมว้่าจะอยู่ในบริบทอื่น 
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 และเพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ในโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) 

ของเด็ก 

หากการย้ายเป็นการเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอน (ดูหวข้อ 

การเปลยนสถานที่ ด่ีาเ นนการิ เรยนี การสอนเนองจื่ ากการยายจา้ กโทษทางวนิยั) 

ทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) 

ของเด็กจะก าหนดบรการที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กสามารถเข้าร่วมในหลักสูตรการศกึษา

ทั่วไปต่อไปได ้แมว้่าจะอยู่ในบริบทอื่น (ที่อาจเป็นสถานการศึกษาทางเลือกชั่วคราว) 

และเพ่ือความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมการศึกษารายบุคคล 

(IEP)  ของเดก็ 

ั

ิ

การพจาิ รณาจากการแสดงออก 

ภายใน 10 

วนการั ศกึษาของการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการเรยีนการสอนของเดก็ที่

มีความทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการละเมิดหลักจรรยาบรรณของนักเรียน 

(ยกเว้นการย้ายที่มีระยะเวลา 10 วนัการศกึษาติดต่อกันหรือน้อยกว่า 

และไม่ใช่การเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอน) เขตการศึกษา ท่าน 

และสมาชกิที่เกยวข้องอื่น ๆ ของทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP)  

(ตามที่ท่านและเขตการศึกษาก าหนด) 

จะต้องตรวจสอบข้อมลูที่เกยวข้องทั้งหมดในไฟล์ของนักเรียน 

รวมถึงโปรแกรมการศึกษารายบุคคลของเดก็ การสังเกตของคร ู

และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ได้รับจากท่าน เพ่ือพิจารณา:  

1. หากพฤตกิรรมดังกล่าวเกิดจาก 

หรือมีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมกับความทุพพลภาพของเด็ก หรอื 

2. หากการด าเนินการที่เป็นปัญหาเป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวของเขตการ

ศึกษาในการปฏบิัติตามโปรแกรมการศึกษารายบุคคลของเดก็ 

หากเขตการศกึษา ท่าน และสมาชิกอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในทีมโปรแกรมการศึกษารายบคุคล (IEP) 

ี่

ี่
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ของเด็กพิจารณาว่าเปน็ไปตามเง่ือนไข 

จะต้องพิจารณาว่าความประพฤตินั้นเป็นการแสดงถึงความทุพพลภาพของเดก็หรือไม่ 

หากเขตการศกึษา ท่าน และสมาชิกที่เกี่ยวของคนอ่ืน ๆ 

ของทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

ของเด็กพิจารณาว่าการด าเนินการที่เป็นปญัหาเป็นผลโดยตรงจากความล้มเหลวของ

เขตการศึกษาในการปฏิบัตตามโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

เขตการศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นทันท 

้

ิ

ี

การพจาิ รณาวาพ่ ฤตกิรรมนนเั้ ปนกา็ รแสดงออกถงความึ ทพพุ ลภาพของเดก็ 

หากเขตการศกึษา ท่าน และสมาชิกที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ของทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) 

พิจารณาว่าการกระท านั้นเป็นการแสดงถึงความทุพพลภาพของเด็ก 

ทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) จะต้อง:  

1. ด าเนินการประเมินพฤติกรรมเชิงหน้าที่

เว้นแต่เขตการศึกษาได้ท าการประเมินพฤตกิรรมเชิงหน้าทก่อนทีจ่ะเกิดพฤติก

รรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอน

และใช้แผนการแทรกแซงพฤติกรรมส าหรับเด็ก หรอื 

2. หากมีการพัฒนาแผนการแทรกแซงด้านพฤติกรรมแลว

ให้ทบทวนแผนการแทรกแซงดา้นพฤตกิรรมและปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็นเ

พื่อจัดการกับพฤตกิรรม 

ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่างภายใต้หัวขอ้ย่อย สถานการณพ์เิศษ 

เขตการศึกษาต้องส่งบุตรหลานของท่านกลบไปยังสถานที่ด าเนินการเรียนการสอนที่

บุตรหลานของท่านถูกย้ายออก 

เว้นแต่วา่ท่านและเขตตกลงที่จะเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนห

นึ่งของการปรับเปลี่ยนแผนการแทรกแซงพฤติกรรม 

้

ี่

้

ั

สถานการณพ์เศิ ษ 

ไม่ว่าพฤติกรรมดังกลาวจะแสดงให้เห็นถึงความทุพพลภาพของบตุรหลานของท่านห

รือไม่กตาม บุคลากรของโรงเรยีนอาจย้ายนกัเรียนไปที่สถานศกษาทางเลือกชั่วคราว 

่

็ ึ
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(ก าหนดโดยทีมโปรแกรมการศึกษารายบุคคล (IEP) ไม่เกิน 45  วันการศึกษา 

หากบุตรหลานของทา่น:  

1. พกอาวุธ (ดูค าจ ากัดความด้านล่าง) ไปโรงเรียน หรือมีอาวุธที่โรงเรียน

ในโรงเรียน 

หรือที่หน่วยงานของโรงเรียนภายใต้เขตอ านาจของหน่วยงานด้านการศกึษาข

องรัฐหรือเขตการศกึษา  

2. มีหรือใช้ยาเสพติดอยา่งรู้เท่าทัน (ดูค าจ ากดความด้านล่าง)

หรือขายหรือชักชวนให้ขายสารควบคุม (ดคู าจ ากัดความด้านล่าง)

ขณะอยู่ที่โรงเรียน ในโรงเรยน

หรือในหน่วยงานของโรงเรยนภายใต้เขตอ านาจของรัฐ 

หน่วยงานด้านการศกึษาหรือเขตการศกึษา หรอื 

3. ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายอยา่งรุนแรง (ดูค าจ ากดัความดา้นล่าง)

ต่อบุคคลอื่นขณะอยู่ทีโ่รงเรยน ในโรงเรียน 

หรือที่หน่วยงานของโรงเรียนภายใต้เขตอ านาจของหน่วยงานด้านการศกึษาข

องรัฐหรือเขตการศกึษา 

ั

ี

ี

ี

คาจากดความั  

สารควบคมุ หมายถึง ยาหรือสารอื่น ๆ ที่ระบุภายใต้ตาราง I,  II,  III,  IV  หรือ V 

ในมาตรา 202(c)  ของกฎหมายว่าดว้ยสารควบคุม (21  U.S.C.  812(c))  

ยาผิดกฎหมาย หมายถึง สารควบคมุ 

แต่ไม่รวมถึงสารควบคุมที่ครอบครองหรือใช้โดยชอบดว้ยกฎหมายภายใตก้ารดแูลข

องผู้เชี่ยวชาญดา้นการดูแลสุขภาพท่ีไดร้ับใบอนุญาต 

หรือที่ครอบครองหรือใช้อย่างถกูกฎหมายภายใต้อ านาจอื่นใดภายใต้กฎหมายนั้นหร

อภายใตบ้ทบัญญัติอืน่ใดของกฎหมายของรัฐบาลกลาง 

การบาดเจ็บทางรา่งกาย ทีร่้ายแรงมีความหมายตามค าว่า 

''การบาดเจ็บทางร่างกายอยา่งรุนแรง'' ภายใต้วรรค (3)  ของสว่นย่อย (h) ของมาตรา 

1365 ของหวข้อ 18 ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

ื

ั
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อาวุธ มีความหมายตามค าว่า "อาวุธอันตราย" ตามวรรค (2) ของส่วนย่อยแรก (g) 

ของมาตรา 930 ของหัวข้อ 18  ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา 

คาจากดความเฉั พาะของฟลอรดาิ  

สถานศึกษาทางเลือกชั่วคราว หมายถึง 

สถานที่อ่ืนที่ให้บรกิารการศกึษาในชว่งเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเน่ืองจากเหตุผลทางวิ 

ประกาศแจง้ 

ในวันที่ตัดสินใจให้โยกย้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนของบุ

ตรหลานเนื่องจากการละเมิดหลกจรรยาบรรณของนักเรียน 

เขตการศึกษาจะต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว 

และแจ้งขั้นตอนการคุม้ครองในทางกระบวนการให้ท่านทราบ 

ั

การเปลยนสถานที่ ด่ีาเนนการิ เรยนี การสอนเนองจื่ ากการยายจา้ กโทษทางวนิยั 

34 CFR §300.536 

การย้ายบตุรหลานท่ีมคีวามทุพพลภาพออกจากสถานที่ด าเนินการเรียนการสอนปจจุ

บันของบุตรหลานของท่านเป็นการเปลยนสี่ ถานทด่ีาเ นนการิ เรยนี การสอน หาก:  

1. การย้ายดังกล่าวเป็นเวลามากกว่า 10  วันการศึกษาติดต่อกัน หรอื 

2. บุตรหลานของท่านอยูภ่ายใตก้ารย้ายหลายครั้งซึ่งเป็นแบบแผนเนื่องจาก: 

ก.  ซีรส์ของการย้ายรวมกันมากกว่า 10  วันการศึกษาในปกีารศกึษา 

ข.  พฤติกรรมของบตุรหลานของท่านคลา้ยกันอย่างมากกับพฤติกรรมของเด็ก

ในเหตุการณค์รั้งก่อนซึ่งส่งผลให้มีการย้าย และ 

ค.  จากปัจจัยเพ่ิมเติม เชน่ ระยะเวลาในการยา้ยแตล่ะครั้ง 

จ านวนเวลารวมที่บุตรหลานของท่านถูกย้าย 

และความใกล้เคียงของการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

รูปแบบของการย้ายซงถือเป็นการเปลี่ยนสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนถกูพิจารณ

ากันไปตามแตละกรณโีดยเขตการศึกษา และหากถกท้าทาย 

จะต้องผ่านการตรวจสอบการพิจารณาคดีและกระบวนการยตุิธรรม 

ั

ี

ึ่

่ ู
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การกาหนดสถานทศ่ีกึษา 

34 CFR § 300.531  

ทีมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) 

เป็นผู้ก าหนดสถานศึกษาทางเลือกชั่วคราวส าหรับการย้ายซึ่งเป็นการเปลยนแปี่ ลงสถ

านทด่ีาเ นนการิ เรยนี การสอน และการย้ายภายใต้หัวข้อย่อย อานาจ เพมเติ่ มิ 

และสถานการณพ์เศิ ษ 

อทธรณุ  ์

34 CFR § 300.532 

ทวไปั่  

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม (ดูหัวขอ้ 

ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชั อบธรรม) 

เพ่ือขอการพิจารณาไต่สวนอันชอบธรรมหากท่านไม่เห็นด้วยกับ:  

1. การตัดสินใจใด ๆ 

เกี่ยวกับการสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนภายใต้บทบัญญัติทางวินัยเหล่านี ้

หรอื 

2. การพิจารณาจากการแสดงออกทีร่ะบุไว้ขางต้น 

เขตการศึกษาอาจยื่นข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรม (ดูด้านบน) 

เพ่ือขอการพิจารณาไต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

หากเชื่อว่าการรกษาสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนของบุตรหลานของท่านมีแนวโ

น้มสูงที่จะส่งผลให้เกดิการบาดเจ็บต่อบตุรหลานของท่านหรือต่อผู้อื่น 

้

ั

อานาจหนาท้ ของเี่ จาห้ นาท้ พ่ีจารณิ าไตสว่ น 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาไตส่วนที่ตรงตามข้อก าหนดที่อธิบายไว้ในหัวขอ้ย่อย 

เจาห้ นาท้ พ่ีจารณิ าไตสวนท่ เปี่ นกล็ าง 

จะต้องด าเนินการไต่สวนตามกระบวนการอนัชอบธรรมและให้การตัดสิน 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาไตส่วนอาจ:  
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1. ส่งบุตรหลานของท่านที่มีความทุพพลภาพกลับไปยังสถานท่ีด าเนนการเรียนกา

รสอนที่บุตรของท่านถกย้ายออก 

หากเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนพิจารณาแลวว่าการย้ายนั้นเป็นการละเมิดข้อ

ก าหนดที่ระบุภายใต้หวข้อ อานาจ หนาท้ ของบี่ คลากุ รโรงรยนี  

หรือว่าพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านเปนการแสดงออกถึงความทุพพลภาพ

ของเด็ก หรอื 

2. สั่งการเปลี่ยนเเปลงสถานท่ีด าเนินการเรยีนการสอนของบุตรหลานของท่านที่ทุ

พพลภาพให้เป็นสถานศึกษาทางเลือกชัว่คราวไม่เกิน 45  วันการศึกษา

หากเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนพิจารณาว่าการยังคงมชีั่วโมงการเรียนการสอน

ในปัจจุบันของบุตรหลานของท่านอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุตรหลานข

องท่านและต่อผู้อื่น 

ขั้นตอนการไต่สวนเหล่านี้อาจมกีารท าซ้ า 

หากเขตการศกึษาเชื่อว่าการส่งบุตรหลานของท่านกลับมายังสถานที่ด าเนินการเรียน

การสอนดั้งเดมิอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุตรหลานของทา่นและต่อผู้อื่น 

เมื่อใดก็ตามที่ท่านหรอเขตการศึกษายื่นข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรมเพ

อขอให้มีการไต่สวนดงักล่าว 

ต้องมีการจัดพิจารณาไต่สวนให้ตรงตามข้อก าหนดที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 

ขนตอนั้ การรองเ้ รยนี ตามกระบวนการอนชั อบธรรม, 

การพจาิ รณาไตส่วนในขอร้ องเ้ รยนตาี มกระบวนการอนัชอบธรรม ยกเว้นดังต่อไปนี:้  

1. หน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐหรือเขตการศึกษาต้องจัดเตรยมการพิจารณาไ

ต่สวนตามกระบวนการอันชอบธรรมเร่งด่วน ซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน 20 

วันการศึกษาของวันทีม่ีการขอให้ไต่สวน 

และต้องส่งผลให้มีการพิจารณาภายใน 10

วันการศึกษาภายหลังการพิจารณาไต่สวน  

2. เว้นแต่ท่านและเขตการศึกษาจะตกลงกันเปน็ลายลักษณ์อักษรที่จะสละการประ

ชุม หรือตกลงที่จะใชก้ารไกล่เกลย

การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจะต้องเกิดขึ้นภายในเจด็วันตามปฏิทนิหลังจากได้

รับแจ้งข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

การพิจารณาไต่สวนอาจด าเนินไป 

ิ

ู

้

ั

็

ื ื่

ี

ี่
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เว้นแตก่รณีดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้เปนที่พอใจของทั้งสองฝา่ยภายใน 

15  วันตามปฏิทินนับแต่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามกระบวนการอันชอบธรรม 

3. รัฐอาจก าหนดกฎขั้นตอนที่แตกต่างกันส าหรับการไต่สวนตามกระบวนการอัน

ชอบธรรมที่เร่งรัดกว่าที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับการไต่สวนตามกระบวนการอันชอ

บธรรมอื่น ๆ แตยกเวน้ไทม์ไลน์ 

กฎเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับกฎในเอกสารนี้ที่เกี่ยวกับการพิจารณาไต่สวนตา

มกระบวนการอันชอบธรรม 

ท่านหรือเขตการศกึษาอาจอุทธรณ์ค าตัดสนิในการพิจารณาไต่สวนคดีตามกระบวนก

ารอันชอบธรรมแบบเรงด่วนได้เช่นเดียวกับการตัดสินใจในการพจิารณาไต่สวนอันช

อบธรรมอื่น ๆ (ดูหัวขอ อุทธรณ์)  

็

่

่

้

สถานทด่ีาเนนการิ เรยีนการสอนในระหวาง่ อทธรณุ  ์

34 CFR §300.533 

เมื่อท่านหรือเขตการศกึษายื่นข้อร้องเรยีนตามกระบวนการอันชอบธรรมที่เกี่ยวข้องก

บเรื่องวินัย บุตรหลานของท่านต้อง (ยกเว้นท่านและหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐ 

หรือเขตการศกึษาตกลงเป็นอย่างอ่ืน) 

ยังคงอยู่ในสถานศกษาทางเลือกชั่วคราวระหว่างรอการตดัสินจากเจ้าหน้าท่ีพิจารณา

ไต่สวน หรือจนกว่าจะพ้นก าหนดระยะเวลาการย้ายตามทีก่ าหนดไว้ใน 

อานาจ หนาท้ ของบี่ คลุ ากรการศกึษา แลวแตอ่ย่างใดจะเกดิขึ้นก่อน 

ั

ึ

้

การคมคุ้ รองเดก็ทย่ีงไั มม่สีทธิ ไดิ์ ร้บกาั รศกึษาพเศิ ษและบรกิารทเ่ีกยวี่ ของ้  

34 CFR  §300.534 

ทวไปั่  

หากบุตรของท่านไม่ได้รับการพิจารณาว่ามสีิทธ์ิได้รับการศกึษาพเศษและบริการที่เก

ยวข้อง และละเมิดหลกจรรยาบรรณของนกเรียน แต่เขตการศึกษาทราบ 

(ตามทีก่ าหนดด้านลาง) ก่อนพฤตกิรรมที่น าไปสู่การลงโทษทางวนิัยจะเกิดขึ้น 

แสดงว่าบตุรของท่านยังเป็นเด็กที่ทุพพลภาพ 

ฉะน้ันบุตรหลานของท่านอาจอ้างสิทธ์ิการคุ้มครองใด ๆ ที่อธิบายไว้ในประกาศน 

 

ิ ี่

ั ั

่

ี้
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ฐานความรเรู้ องวื่ นิยั 

จะถือว่าเขตการศกึษามีความรู้ว่าบตุรของทา่นเป็นเด็กที่มีความทพุพลภาพ 

หากก่อนพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การลงโทษทางวินัย:  

1. ท่านแสดงความกังวลเป็นลายลักษณ์อักษรถงผู้บังคับบัญชาหรือเจา้หน้าท่ีธุรก

ารของหน่วยงานการศึกษาที่เหมาะสม 

หรือกับครขูองบุตรหลานของท่านว่าบตุรหลานของท่านต้องการการศึกษาพิเศ

ษและบรการที่เกี่ยวของ 

2. ค าร้องขอการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการมีสทิธิ์ได้รับการศึกษาพิเศษและบริการ

ที่เกี่ยวข้องภายใต้สว่น B ของกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาของผู้ทุพพลภาพ หรอื 

3. ครูของบุตรของท่านหรือบุคลากรเขตโรงเรยนอื่น ๆ 

แสดงความกังวลเฉพาะเกี่ยวกับรูปแบบพฤตกิรรมที่บตุรหลานของท่านแสดงต่

อผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาพิเศษของเขตการศกึษาโดยตรง

หรือต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมดูแลอื่น ๆ ของเขตการศึกษา 

ึ

ิ ้

ี

ขอ้ยกเวน้  

เขตการศึกษาจะไมถ่ือว่ามีความรู้ดังกล่าวหาก:  

1. ท่านไม่อนุญาตให้มีการประเมินบุตรหลานของท่านหรือปฏิเสธบริการการศึกษ

าพิเศษ หรอื 

2. บุตรหลานของท่านไดร้ับการประเมินและพิจารณาแลวว่าจะไม่เป็นเด็กที่มีควา

มทุพพลภาพภายใต้สว่น B ของกฎหมายว่าด้วยการศกึษาของผู้ทพุพลภาพ 

้

เงอนื่ ไขทใชี่ ห้ากไมม่พีนฐื้ านความรู ้

หากก่อนที่จะใช้มาตรการทางวินัยกับบุตรหลานของท่าน 

เขตการศึกษาไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านเป็นเด็กที่มีความทุพพลภาพ 

ดังที่อธิบายไวข้้างต้นในหัวข้อย่อย พื้นฐานความรเกู้ ยวี่ กบวั นิยัและขอยก้ เวน้ 

บุตรหลานของท่านอาจได้รับโทษ 

มาตรการทางวินยัที่ใช้กับเดก็ที่ไม่มีความทพุพลภาพซึ่งมีพฤติกรรมเปรยบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม 

หากมีการร้องขอให้ประเมินบุตรของท่านในช่วงเวลาที่บตุรของท่านอยู่ภายใต้มาตร

การทางวินัย การประเมินจะต้องด าเนินการอย่างรวดเรว 

ี

็
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บุตรหลานของท่านจะยังคงอยู่ในสถานที่ด าเนินการเรยีนการสอนที่ก าหนดโดยหน่ว

ยงานของโรงเรียน 

ซึ่งอาจรวมถงการระงบัหรือถูกไล่ออกโดยไม่มีบรกิารดา้นการศึกษา 

จนกว่าการประเมินจะเสร็จสิ้น  

หากบุตรหลานของท่านถูกก าหนดให้เป็นเด็กที่มีความทุพพลภาพ 

โดยค านึงถึงข้อมูลจากการประเมินที่ด าเนินการโดยเขตการศึกษาและข้อมลูที่ท่านให

ไว้ เขตการศกึษาจะตอ้งจัดการศึกษาพิเศษและบรการที่เกยวข้องตามส่วน B 

ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพ 

รวมถึงข้อก าหนดทางวินัยที่อธิบายไว้ข้างตน้ 

ึ

้

ิ ี่

การอางอ้ งแิ ละการดาเนนการิ โดยหนว่ยงานบงคั บใั ชก้ฎหมายและหนวย่ งานตลุาการ 

34 CFR §300.535 

ส่วน B ของกฎหมายวาด้วยการศกึษาของผูทุ้พพลภาพ ไม่:  

1. ห้ามหน่วยงานใด ๆ 

จากการรายงานการกออาชญากรรมโดยเดก็ที่มีความทุพพลภาพต่อหน่วยงา

นที่เหมาะสม หรอื 

2. ป้องกันไม่ใหมีการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและหน่วยงานตลุาการปฏิบตัิหน้า

ที่ตามความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใชก้ฎหมายของรัฐบาลกลางและของ

รัฐในการก่ออาชญากรรมทีก่ระท าโดยเดก็ทีม่ีความทุพพลภาพ 

่

่

้

การสงบ่ นทั กึ 

หากเขตการศกึษารายงานการก่ออาชญากรรมโดยเดก็ที่มีความทุพพลภาพ 

เขตการศึกษา:  

1. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งส าเนาการศกึษาพิเศษและบันทกทางวินัยของเ

ด็กเพ่ือการพิจารณาโดยหน่วยงานทีร่ับงานรายงานอาชญากรรม และ 

2. อาจส่งส าเนาการศกึษาพิเศษและบันทกทางวินัยของเดก็เฉพาะในขอบเขตทีก่

ารศึกษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสยค่าใช้จ่าย (FAPE)  

ใหอนุญาตเท่าน้ัน 

ึ

ึ

ี

้
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ู้ขอกาห้ นดสาหรบสถาั นทด่ีาเนนการิ เรยนี การสอนฝายเด่ ยีวโดยผปกครองของเดก็

  

ทวไปั่  

34 CFR §300.148 

ส่วน B 

ของกฎหมายวาด้วยการศึกษาของผู้ทุพพลภาพไม่ต้องการให้เขตการศึกษาจา่ยค่าเล

าเรียน 

รวมถึงการศึกษาพิเศษและบรการที่เกี่ยวของของบุตรของท่านทีม่ีความทุพพลภาพใน

โรงเรยนหรือสถานศกษาเอกชน 

หากเขตการศกึษาจัดให้มีการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(FAPE) แก่บตุรของทา่น 

และทา่นเลือกที่จะจัดให้เด็กเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเอกชน อยา่งไรก็ตาม 

เขตการศึกษาที่โรงเรยนเอกชนตั้งอยู่ต้องรวมบุตรของท่านไว้ในประชากรที่มีความต้

องการอยู่ภายใต้บทบญัญัติของส่วน B 

ว่าด้วยเดก็ที่บดิามารดาจัดให้อยู่ในโรงเรยนเอกชนภายใต ้34 CFR §§300.131 ถึง 

300.144  

่ ่

ิ ้

ี ึ

ี

ี

เงนชดเชยสิ าหรบกาั รจดหั าโรงเรยนเี อกชน 

หากบุตรหลานของทา่นเคยได้รับการศกึษาพิเศษและบริการที่เกยวข้องภายใต้อ านา

จของเขตการศกึษา 

และทา่นเลือกที่จะลงทะเบียนบุตรหลานของท่านในโรงเรยนอนุบาล 

โรงเรยนประถมศกึษา 

หรือมัธยมศึกษาของเอกชนโดยไม่ไดร้ับความยินยอมจากเขตการศึกษา 

ศาลหรือเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนอาจก าหนดให้หน่วยงานช าระเงนคืนท่านส าหรับ

ค่าลงทะเบยีนน้ันหากศาลหรือเจ้าหน้าท่ีพิจารณาไต่สวนพบวา่หน่วยงานไม่ได้จัดศกึ

ษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (FAPE) 

ให้กับบุตรหลานของท่านในเวลาที่เหมาะสมก่อนการลงทะเบียนดังกลาวและสถานท

ด าเนินการเรียนการสอนแบบเอกชนน้ันเหมาะสม 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาไตส่วนหรือศาลอาจพบวา่สถานที่ด าเนินการเรยีนการสอนของท่า

นเหมาะสม 

ี่

ี

ี

ิ

่ ี่

ในโรงเรียนเอกชนท่ี ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
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แม้ว่าสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนน้ันจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐที่ใชก้ับกา

รศึกษาทีจ่ัดให้โดยหน่วยงานด้านการศกึษาของรัฐและเขตการศกึษา 

ขอจ้ ากดในั การชาระเงนคิ นื 

ค่าใช้จ่ายของการช าระเงินคืนที่อธิบายไว้ในย่อหน้าข้างต้นอาจลดลงหรือถูกปฏิเสธ:  

1.  หาก: (ก) ในการประชุมโปรแกรมการศกึษารายบุคคล (IEP) 

ครั้งล่าสดุที่ท่านเข้าร่วมก่อนการน าบุตรหลานออกจากโรงเรยนของรัฐ 

ท่านไม่ได้แจ้งทีมโปรแกรมการศึกษารายบคุคล (IEP) 

ว่าท่านก าลังปฏิเสธสถานท่ีด าเนินการเรียนการสอนที่เสนอโดยเขตการศกึษาเ

พื่อจัดหาการศกึษาสาธารณะที่เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย (FAPE) 

ให้กับบุตรหลานของท่าน 

รวมถึงการระบุข้อกังวลของท่านและความตัง้ใจของท่านที่จะลงทะเบียนบุตรห

ลานของท่านในโรงเรยนเอกชนโดยไดร้ับเงนิสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หรือ 

(ข) อย่างน้อย 10  วันท าการ (รวมถึงวันหยดุใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวันท าการ) 

ก่อนย้ายบตุรหลานของท่านออกจากโรงเรยนของรัฐ 

ท่านไม่ได้แจ้งข้อมูลดงักล่าวเป็นลายลกษณอ์ักษรไปยังเขตการศกึษา 

2.  ก่อนที่ท่านจะย้ายเดก็ออกจากโรงเรยนของรัฐ 

เขตการศึกษาได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลกษณ์อกัษรล่วงหน้าถงเจตจ านงท

จะประเมินบตุรหลานของท่าน 

(รวมถึงค าชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมนิที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล) 

แต่ท่านได้ด าเนินการท าให้เด็กไม่พรอมส าหรับการประเมินผล หรอื 

3.  เมื่อศาลพบว่าการกระท าของท่านไม่สมเหตสุมผล 

อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้า่ยในการช าระเงินคืน:  

1.  ต้องไม่ถกลดหรือปฏิเสธส าหรับความล้มเหลวในการแจ้งหาก: (ก) 

ทางโรงเรยีนห้ามท่านไม่ให้แจ้ง (ข) 

ท่านไม่ได้รับแจ้งถึงความรับผิดชอบของท่านที่ต้องจัดหาการแจ้งดังที่อธิบายข้

างต้น หรือ (ค) 

การปฏิบัตติามข้อก าหนดข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเดก็ 

และ 

 

ี

ี

ี

ั

ี

ั ึ ี่

้

ู



   
 

2.  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหรือเจ้าหน้าท่ีการพิจารณาไต่สวน 

อาจไม่ถูกลดหรือปฏิเสธส าหรับความล้มเหลวของท่านในการส่งการแจ้งที่กาห

นดหาก: (ก)  ท่านไมม่คีวามรู้หรือเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ หรือ (ข) 

การปฏิบัตติามข้อก าหนดข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดอันตรายทางอารมณ์อย่างร้า

ยแรงต่อบุตรหลานของท่าน 

ส่วน 
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