TRƯỜNG QUẬN ĐẶC BIỆT CỦA NGOẠI Ô ST. LOUIS

TIN TỨC CHO
PHỤ HUYNH

QUÁ TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Nếu quý vị muốn
thêm tin tức về
quá trình đánh giá sự giáo dục đặc biệt…
đây là chỗ quý vị có lẽ muốn bắt đầu:

TRUNG TÂM PHƯƠNG CÁCH
GIA ĐÌNH & CỘNG ĐỒNG
Sự Giáo Dục Phụ Huynh & Sự Nhận Thức Về Sự Đa Dạng
12110 Clayton Road
St. Louis, MO 63131
(Phía Đông của đường Ballas, phía Nam của xa lộ 40,
nằm ở lối vào của tầng dưới)

Tây: 314-989-8438
Nam: 314-989-8108
Bắc: 314-989-8194
Trung tâm: (hết cả ba số)
http://www.ssd.k12.mo.us/parenteducation/index.html
TTY: 314-989-8552
Điện tín: 314-989-8449

Đề cương của quá trình đánh giá khởi đầu cho những con em ở tuổi học
đường…
I. Vấn đề được nghi
• Sinh viên có thể được giới thiệu chuyển bởi những thầy cô giáo, những khuyến cáo viên, những
hiệu trưởng, những phụ huynh hoặc những cơ quan ngoại.

II. Tổ lưu tâm/Tổ mức cơ sở (BLT)
• Mục đích là định gom góp những ý kiến hay nảy ra và phát triển những chiến lược can thiệp trước
khi xem xét sự giới thiệu chuyển qua Trường Quận Đặc Biệt (SSD).
• Những người tham gia có thể gồm có khuyến cáo viên, thầy cô giáo của sự giáo dục toàn thể,
thầy cô giáo của giáo dục đặc biệt, bệnh lý gia về nói năng - ngôn ngữ, và một tâm lý gia hoặc thẩm
tra viên giáo dục của trường.
• Thời gian cho quá trình của tổ lưu tâm đổi khác từ sinh viên này đến sinh viên kia và có thể kéo
dài đến một năm.
• BLT có thể thử nhiều sự can thiệp trong thời gian này để cố gắng đáp ứng những nhu cầu của con
của quý vị --sự đáp lại của con của quý vị đến sự can thiệp (RTI) sẽ là căn cơ xem con của quý vị có
được giới thiệu chuyển qua để đánh giá hay không.

III. Giới thiệu chuyển
• Bộ cứ liệu được BLT hoàn tất và chuyển qua cho Hội Đồng Liên Duyệt để quyết định coi là sự
giới thiệu chuyển có được chứng thực.
• Hội Đồng Liên Duyệt xem xét hồ sơ về sự hoàn tất và sự thích đáng dựa vào những nguyên tắc
chỉ đạo của Bộ Giáo Dục Tiểu Học Và Trung Học của Missouri.
• SSD và những trường quận đồng bộ gởi thơ lưu ý phụ huynh để cho họ biết xem là sự đánh giá sẽ
có diễn ra vì nghi là sự thiếu khả năng mà nó cần đến sự giáo dục đặc biệt và đưa họ một bản Những
Quyền Theo Thủ Tục.
• Nếu phụ huynh cảm thấy con của họ cần được giới thiệu chuyển qua cho sự đánh giá và trường
quận địa phương của họ từ chối, phụ huynh có thể thỉnh cầu quyền được tiến hành theo những thủ
tục.

IV. Hội nghị xét duyệt cứ liệu hiện có
• Nếu sự đánh giá sẽ diễn ra, một cuộc họp giữa những phụ huynh, những thầy cô giáo, khuyến cáo
viên và những nhân viên SSD được tổ chức để xét duyệt cứ liệu hiện có và thảo luận những phần
phải được đánh giá.
• Cần sự đồng ý của phụ huynh trên giấy để cho sự đánh giá (nên làm nội trong 30 ngày kể từ cuộc
họp Hội Đồng Liên Duyệt).
• Một hội nghị về tính đủ tư cách được định ngày nội trong 40 ngày kể từ cuộc họp để cho quyết
định cuối cùng có thể được làm nội trong 60 ngày kể từ lúc nhận được sự đồng ý.

V. Hội nghị về tính đủ tư cách
• Những phụ huynh được báo cáo về những sự đánh giá bởi tâm lý gia của trường, thẩm tra viên về
tâm lý của trường, bệnh lý gia về nói năng/ngôn ngữ, thầy cô giáo để trông cậy và bất cứ những
người đánh giá khác có dính dáng vô sự đánh giá.
• Dựa vào những nguyên tắc chỉ đạo của Bộ Giáo Dục Tiểu Học Và Trung Học, một sự chẩn đoán
xác thực được định nếu sinh viên có đủ tư cách cho giáo dục đặc biệt.

Sự đánh giá là gì?
Sự đánh giá là sự thu thập tin tức tỉ mỉ về một con em ở những phần của những sự thiếu khả năng được
nghi vấn. Một sự đánh giá về học vấn được yêu cầu để nhận diện một con em cần những dịch vụ giáo
dục đặc biệt và để xét định những mặt mạnh và những nhu cầu của con em.
Trước khi buổi đánh giá, trường quận phải cung cấp tin tức về độ tinh nhạy của thị giác và thính giác.
Một buổi kiểm tra được tổ chức ở trường của con của quý vị sẽ loại ra những vấn đề về độ tinh nhạy như
là một mối lo có thể có.
Một buổi đánh giá cần thiết để:
• Nhận diện nhu cầu về giáo dục đặc biệt
• Xác định một sự chẩn đoán về học vấn
• Đánh giá mức thực hành của một sinh viên
• Giúp cho sự can thiệp thành công hơn
• Làm những sự giới thiệu những chương trình giáo dục cho sinh viên, hoặc
• Xác định xem sinh viên có thể tiếp tục nhận những dịch vụ giáo dục đặc biệt
Những buổi đánh giá được thi hành bởi những chuyên viên được gọi là những buổi đánh giá chính thức.
Những người thi hành những chuyện này ( thẩm tra viên về tâm lý của trường , bệnh lý gia về nói năngngôn ngữ, tâm lý gia của trường, vân vân…) có bằng hoặc được chứng nhận để làm những sự kiểm tra
này. Những phụ huynh và/hoặc những người dưỡng dục là quan trọng trong việc thu thập tin tức cho cả
hai buổi đánh giá chính thức và không chính thức. Không có ai dành thời gian gần con em và hiểu biết
nó hơn là phụ huynh hoặc người dưỡng dục.

Việc gì sẽ xảy ra ở cuộc hội nghị xét duyệt cứ liệu hiện có?
-

Quý vị có thể được hỏi nhiều câu hỏi về quý vị và con của quý vị. Không ai hiểu biết những khả
năng của con của quý vị hơn là quý vị. Hãy trung thực trong những câu trả lời của quý vị. Đội ngũ
có ở đó để hướng dẫn quý vị trong việc giúp con của quý vị.

-

Nhân viên làm việc cho Trường Quận Đặc Biệt sẽ xét duyệt với quý vị và trường những mối lo ngại
đã dẫn đến sự giới thiệu chuyển. Những sự can thiệp nhất định đã được áp dụng sẽ được thảo luận.

-

Một kế hoạch đánh giá sẽ được tiến triển, thời điểm cho hội nghị về tính đủ tư cách được định và
người ta sẽ tìm đạt sự đồng ý của quý vị cho đánh giá.

-

Những quyền pháp lý của quý vị sẽ được thảo luận.

-

Hãy hỏi những câu hỏi! Nếu quý vị không hiểu điều gì về quá trình, hoặc nếu quý vị bất đồng với kết
quả, hãy thảo luận điều này với đội ngũ.

Việc gì sẽ xảy ra ở hội nghị về tính đủ tư cách?

-

Ở hội nghị về tính đủ tư cách, những kết quả kiểm tra con của quý vị sẽ được báo cáo và giải thích
cho quý vị. Quý vị có thể yêu cầu thêm tin tức hoặc yêu cầu làm sáng tỏ bất cứ lúc nào trong hội
nghị.

-

Ở lúc kết cục của hội nghị, một sự chẩn đoán về học vấn được đề đạt. Đây là quyết định là đội ngũ
đánh giá có tìm thấy con của quý vị có đạt những tiêu chuẩn để đủ tư cách và, như được chỉ định bởi
luật liên bang và tiểu bang, cần giáo dục đặc biệt. Một bản viết của báo cáo về sự đánh giá sẽ được
gởi bưu điện đến cho quý vị.

Những nơi để trông cậy của SSD cho QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Nơi nhận sinh viên vào SSD: 314-989-8123
Những dịch vụ chẩn đoán: 314-989-8129 hoặc 314-989-8128
Những chuyên gia thực hành có hiệu quả chẩn đoán (EPS)-- Những trường quận Affton, Bavless, Hancock Place, Kirwood, Lindbergh, Maplewood RichmondHeights, Mehlville và Webster Groves: 314-989-8533
Những trường quận Ferguson-Florissant, Hazelwood và Riverview Gardens: 314-989-8388
Những trường quận Brentwood, Clayton, Jennings, Ladue, Normandy, Pattonvill, Ritenour, University
City và Wellston: 314-989-8564
Những trường quận Parkway, Rockwood và Valley Park: 314-989-8126
Hồ sơ sinh viên: 314-989-8170
Những dịch vụ pháp lý/ Điều tuân thủ: 314-989-8135

Những nơi để trông cậy khác trong CỘNG ĐỒNG
Một số trong nhiều nơi để trông cậy của địa phương, tiểu bang, và quốc gia sẵn có để hổ trợ:
-

Hãy liên hệ Trung Tâm Phương Cách Gia Đình & Cộng Đồng của SSD để có một Sổ Tay Phụ
Huynh ( nó bao gồm phần về quá trình đánh giá), những sách và phim – hãy xem những số điện thoại
liên lạc của chúng tôi ở mặt trước của quyển tập này

- Những Tiêu Chuẩn Của Tính Đủ Tư Cách Ở Tiểu Bang Missouri—
http://www.dese.mo.gov/schoollaw/rulesregs/Inc_By_Ref_Mat/Special%20Education/IDEA%20Part%2
0B.html (pdf cho Điều lệ III - Sự nhận diện và sự đánh giá)
- Sự Đáp Lại Những Sự Can Thiệp (RTI)—
http://osepideasthatwork.org/toolkit/ta_responsiveness_intervention.asp
-

Hội Những Người Thiếu Khả Năng Học Vấn Ở St. Louis (LDA)—314-966-3088

-

Trung Tâm Judevine Cho Những Người Tự Kỷ-- 314-432-6200

-

MPACT(Điều Luật Phụ Huynh Của Missouri)—trung tâm tin tức và rèn luyện phụ huynh toàn
tiểu bang -- 800-995-3160 hoặc www.ptimpact.com/

-

Trung Tâm Phương Cách Cho Những Người Thiếu Khả Năng Về Phát Triển Của Missouri—
800-444-0821 hoặc www.mođdrc.org/

-

Trung Tâm Tuyên Truyền Quốc Gia Cho Những Con Em Thiếu Khả Năng(NICHCY)- 1-800538-3742 hoặc http://www.nichcy.org

-

Thư viện Family Village—đi vô www.familyvillage>wisc.edu/library.htm và bấm tíc vô “Specific
Diagnosis,” nó đưa quý vị đến “card catalog” , hoặc đi vô “General Information” , nó dẫn quý vị đến
sự giáo dục đặc biệt hoặc đề tài về thiếu khả năng.

