
Giáo Dục Đặc Biệt  
Và Con Quý Vị

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CHO CÁC GIA ĐÌNH ĐA NGÔN NGỮ

TIẾNG VIỆT / VIETNAMESE

BẮT ĐẦU

Giáo dục đặc biệt là gì?
Giáo dục đặc biệt là một dịch vụ miễn phí mà trường cung cấp cho học sinh khuyết tật. Giáo dục 
đặc biệt có thể bao gồm giảng dạy, trị liệu, hỗ trợ hành vi hoặc hỗ trợ cảm xúc-xã hội.

Tình trạng nhập cư của tôi, hoặc của con tôi, có ảnh hưởng đến giáo dục đặc biệt không?
Không. Con quý vị đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt bất kể tình trạng nhập cư.

Con tôi không bị khuyết tật thể chất. Tại sao trường nói có khuyết tật?
Khuyết tật học tập không thể nhìn thấy được. Các khuyết tật này liên quan đến cách trẻ học, đọc, viết 
hoặc chú ý. Học sinh có thể cần làm việc theo nhóm nhỏ hoặc sử dụng các chiến lược học tập đặc biệt.

Từ phía trường học, ai sẽ dẫn dắt quá trình giáo dục đặc biệt?
Mỗi trường đều khác nhau. Một số trường có nhóm giáo dục đặc biệt, nhóm này có thể bao gồm:

NHÀ GIÁO DỤC VAI TRÒ

Giáo viên đứng lớp Dạy nội dung theo cấp lớp

Giáo viên giáo dục đặc biệt Dạy và hỗ trợ học sinh khuyết tật

Chuyên gia đọc hoặc nói Cung cấp hỗ trợ về đọc hoặc nói / phát triển 
ngôn ngữ bằng tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh Như Ngôn 
Ngữ Thứ Hai (ESL) Giúp học sinh đa ngôn ngữ học tiếng Anh

Giáo viên / chuyên gia song ngữ Cung cấp giảng dạy và hỗ trợ bằng hai ngôn 
ngữ (hoặc nhiều hơn)

Thông dịch viên Thông dịch các cuộc trò chuyện giữa gia 
đình và trường học



Kế Hoạch Giáo Dục Đặc Biệt Cá Nhân Hóa (IEP) là gì?
IEP là một chương trình mà trường học và gia đình cùng nhau xây dựng. Chương trình này giải thích:
• con quý vị đang học tập như thế nào, bao gồm điểm mạnh của trẻ
• mục tiêu cho con quý vị
• một kế hoạch để đạt được các mục tiêu này, chẳng hạn như các dịch vụ và điều chỉnh cho lớp học
• ai sẽ cung cấp sự hỗ trợ này (và khi nào)
• sự tiến bộ của con quý vị qua thời gian.
Trường sẽ lên kế hoạch cho các cuộc họp IEP để xây dựng kế hoạch này. Quý vị có quyền giúp cung cấp 
thông tin cho IEP của con quý vị, tham dự mọi cuộc họp IEP, nghe về quyền của quý vị trước mọi cuộc 
họp, hoãn lại cuộc họp IEP, nhận tất cả cập nhật, xem xét hoặc thay đổi IEP, và đặt câu hỏi bất cứ lúc 
nào.

Con tôi có thể ra khỏi dịch vụ giáo dục đặc biệt không?
Có. Hãy nhớ rằng dịch vụ giáo dục đặc biệt có thể giúp học sinh làm việc độc lập hơn. Các cuộc họp IEP 
là thời gian tốt để chia sẻ thắc mắc và lo ngại của quý vị.

Con tôi đang vật lộn ở trường. Tôi có thể yêu cầu dịch vụ giáo dục đặc biệt được không?
Quý vị có thể yêu cầu trường đánh giá con quý vị. Trường có thể khuyến nghị hoặc không khuyến nghị 
dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc các hỗ trợ khác. Hãy hỏi giáo viên của con quý vị về các lựa chọn của quý 
vị bất cứ lúc nào.

VAI  TRÒ CỦA TÔI

Vai trò của tôi trong quá trình này là gì?
Các trường học ở Mỹ muốn các gia đình hợp tác với trường học của con họ! Quý vị biết rõ nhất về con 
quý vị. Hãy chia sẻ ý kiến về sở thích, cá tính và hành vi của con quý vị. Hãy đề nghị giúp đỡ và cho ý kiến 
nếu cần.

Tôi không đồng ý với kế hoạch của trường. Tôi nên làm gì?
Quý vị có quyền từ chối, thay đổi, hoặc ngừng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng 
là hiểu các khuyến nghị của trường trước khi quý vị đưa ra quyết định.

NGÔN NGỮ

Làm thế nào tôi có được thông tin bằng ngôn ngữ của chính tôi?
Quý vị có quyền:
• nhận TẤT CẢ thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị
• có thông dịch viên giúp đỡ trong bất kỳ cuộc nói chuyện hoặc cuộc họp nào.

Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi cần cả ESL và dịch vụ giáo dục đặc biệt?
Con quý vị có quyền pháp lý được nhận ESL, song ngữ/hai ngôn ngữ VÀ dịch vụ giáo dục đặc 
biệt. Trách nhiệm của trường là cung cấp TẤT CẢ các dịch vụ mà con quý vị cần.

Con tôi vẫn còn đang học tiếng Anh. Làm thế nào chúng tôi biết chắc con tôi cần giáo dục đặc biệt?
Có thể khó biết được liệu một đứa trẻ đang học một ngôn ngữ mới có cần giáo dục đặc biệt hay 
không. Do đó điều vô cùng quan trọng là có chuyên gia nói ngôn ngữ của quý vị trong nhóm, 
nếu có thể. Họ có thể đánh giá con quý vị bằng ngôn ngữ của quý vị. Điều này cho họ bức tranh 
rõ hơn về việc học tập của con quý vị. Nếu con quý vị vật lộn trong ngôn ngữ của quý vị, hãy cho 
nhóm biết.

Để biết thêm thông tin, hãy xem...
ColorinColorado.org/families/special-education
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http://ColorinColorado.org/families/special-education

