Nếu quý vị thất vọng về việc học của
con, thì luôn có cách để cải tiến.
Gọi cho giám đốc giáo dục đặc biệt cho quận
của quý vị. Nói cho họ biết những lo lắng của
quý vị. Xem danh sách các giám đốc giáo dục
đặc biệt trên mạng lưới.
Có một nơi khác để yêu cầu giúp đỡ là Dịch Vụ
Giải Pháp Thay Thế về Tranh Chấp
(Alternative Dispute Resolution, hay ADR) của
Ban Giáo Dục cho vấn đề giáo dục đặc biệt.
Dịch Vụ ADR sẽ giúp các gia đình, nhà trường
và cơ quan trao đổi với nhau và tìm ra sự khác
biệt, bằng cách hòa giải hay dùng buổi họp
Chương Trình Giáo Dục cho từng Cá Nhân
(Individualized Education Program, hay IEP)
được điều hợp.

Nên chọn cách nào?
Thử cách hòa giải, nếu quý vị cần thời gian thư
giãn để trao đổi, cải tiến mối quan hệ, sắp xếp
các vấn đề và tìm giải đáp mới. Đệ tam nhân
trung lập, là hòa giải viên, sẽ giúp quý vị hiểu
quan điểm của nhau và tìm được thỏa thuận.
Hãy sắp xếp một buổi họp IEP điều hợp, nếu
quý vị và nhà trường gặp khó khăn khi muốn
lập Chương Trình Giáo Dụch cho từng Cá
Nhân (Individualized Education Program, hay
IEP) cho con quý vị. Một đệ tam nhân trung
lập, là giáo viên, sẽ xem xét tiến trình IEP với
nhóm của trẻ và giúp quý vị giải quyết bất cứ
bất đồng ý kiến nào.

Thông tin thêm về hòa giải hay
buổi họp IEP điều hợp:





Cả hai đều miễn phí!
Hòa giải viên hay giáo viên luôn tôn
trọng mọi người.
Quý vị và nhà trường cùng nhau lấy
quyết định.
Phần lớn thời gian, quý vị sẽ đi đến thỏa
thuận về cách đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Nếu con tôi có chương trình học khác
với IEP thì sao?
Quý vị cũng có thể yêu cầu buổi họp hay hòa
giải được điều hợp nếu có chương trình dịch
vụ gia đình cho từng cá nhân (individualized
family service plan, hay IFSP) cho trẻ nhỏ hoặc
nếu có chương trình can thiệp liên cơ quan cho
từng cá nhân (individualized interagency
intervention plan, hay IIIP), vì quý vị đang hợp
tác với một cơ quan khác ngoài nhà trường
của con mình.

Cần làm gì kế tiếp?
Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cho
quý vị biết thêm về cách hòa giải hay buổi họp
điều hợp và gởi mẫu yêu cầu cho quý vị.
651-582-8222 hay số miễn phí 866-466-7367
http://education.state.mn.us
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