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ในฐานะผูป้กครอง 
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธขิองทา่นภายใตพ้ระร
าชบัญญัตกิารศกึษาสําหรับคนพกิาร (IDEA) สทิธเิหลา่นี ้
หรอืความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาความแบบป้องกัน 
มไีวเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่า 
ทา่นจะมโีอกาสทีจ่ะเป็นผูม้สีว่นรว่มในการตัดสนิใจดา้นการศึ
กษาของบตุรของทา่น   
 
ทา่นจะไดรั้บถอ้ยคําแถลงเกีย่วกับความคุม้ครองตามวธิพีจิาร
ณาความแบบป้องกันของทา่นฉบับนีอ้ยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ในหนึ่
งปีการศกึษา เวน้แตท่่านจะไดรั้บฉบับสําเนา: 

• เมือ่มกีารสง่ตอ่บรกิารเป็นครัง้แรก 
หรอืเมือ่ทา่นรอ้งขอใหม้กีารประเมนิผล  

• ตามขัน้ตอนทีเ่ป็นระเบยีบปฏบัิตเิมือ่มกีารเปลีย่นแ
ปลงในการจัดกลุม่เกดิขึน้ 

• เมือ่ไดรั้บการรอ้งเรยีนตอ่รัฐเป็นครัง้แรก 
ในระหวา่งปีการศกึษา 

• เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบ
วนการอันชอบธรรมตามกฎหมายเป็นครัง้แรก 
ในระหวา่งปีการศกึษา  

• ตามขอ้บัญญัตขิอง F.S. มาตรา 1008.212 
เมือ่ขอ้เสนอแนะของผูอํ้านวยการเขตการศกึษาตอ่
คณะกรรมาธกิารการศกึษาวา่จะรับหรอืปฏเิสธการไ
ดรั้บการยกเวน้พเิศษสําหรับการประเมนิของรัฐที่
กําหนด 

• เพือ่ขอรับสําเนาตามคําขอของทา่น  
 

ทา่นสามารถเลอืกรับสําเนาความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาคว
ามแบบป้องกันของทา่น และขอรับถอ้ยคําแถลงทางอเีมลได ้
หากเขตการศกึษาของทา่นมทีางเลอืกดังกลา่วให ้
เขตการศกึษาอาจมถีอ้ยคําแถลงความคุม้ครองตามวธิพีจิาร
ณาความแบบป้องกันไวใ้นเว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของตนเองอกี
ดว้ย  
 
เอกสารแผน่ฉบับฉบับนีจ้ะชว่ยใหผู้ป้กครองของเด็กนักเรยีนใ
นรัฐฟลอรดิาเขา้ใจถงึสทิธทิีม่าพรอ้มกับโปรแกรมการศกึษา
สําหรับเด็กนักเรยีนพกิาร 
เอกสารฉบับนีม้คํีาอธบิายเกีย่วกับความคุม้ครองตามวธิพีจิาร
ณาความแบบป้องกันทีใ่ชก้ับนักเรยีนพกิารซึง่ลงทะเบยีนเรยี
นในโรงเรยีนของรัฐ 
และเด็กนักเรยีนพกิารทีผู่ป้กครองเป็นผูล้งทะเบยีนเรยีนในโร
งเรยีนเอกชนทีไ่มห่วังผลกําไรให ้ 
 
ผูป้กครองทีม่ปัีญหากับเขตการศกึษาเกีย่วกับการศกึษาพเิศ
ษของเด็กนักเรยีนของตนเองสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านีอ้ยา่
งไมเ่ป็นทางการในระดับทอ้งถิน่ได ้อยา่งไรก็ตาม 
ทา่นยังสามารถเลอืกใชก้ารเยยีวยาทางปกครอง 
(การไกลเ่กลีย่ การรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
และการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธ
รรมตามกฎหมาย) ได ้
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ภายใต ้IDEA ท่านมสีทิธิดั์งตอ่ไปนี:้  
 
ขอ้มลูท ัว่ไป 
 
การแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยขอ้บญัญตัแิหง่รฐับาลกลางสห
รฐั 34 (CFR) มาตรา §300.503 
ประกาศ 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบเป็นลายลักษ
ณ์อักษรเมือ่: 
1. มกีารเสนอใหเ้ริม่หรอืเปลีย่นแปลงการวนิจิฉัย 

การประเมนิผล การตัดสนิใหม้สีทิธิ ์
หรอืการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาข
องบตุรของทา่น 
หรอืการจัดหาการศกึษาจากภาครัฐทีเ่หมาะสมและไมเ่สี
ยคา่ใชจ้่าย (FAPE) ใหแ้กบ่ตุรของทา่น หรอื  

2. มกีารปฏเิสธใหเ้ริม่หรอืเปลีย่นแปลงการวนิจิฉัย 
การประเมนิผล การตัดสนิใหม้สีทิธิ ์
หรอืการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาข
องบตุรของทา่น หรอืการจัดหา FAPE 
ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 

 
เนือ้หาการประกาศ 
หนังสอืทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรนีจ้ะตอ้ง: 
1. อธบิายถงึการดําเนนิการทีเ่ขตโรงเรยีนของทา่นเสนอหรื

อปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการ 
2. อธบิายวา่เหตใุดเขตการศกึษาของทา่นจงึเสนอหรอืปฏเิ

สธทีจ่ะดําเนนิการ 
3. อธบิายแตล่ะขัน้ตอนในการประเมนิ การประเมนิผล 

บันทกึ 
หรอืรายงานทีเ่ขตการศกึษาของทา่นใชใ้นการตัดสนิใจ
ทีจ่ะเสนอหรอืปฏเิสธการดําเนนิการ 

4. มขีอ้ความวา่ 
ทา่นไดรั้บความคุม้ครองภายใตข้อ้บัญญัตวิา่ดว้ยความคุ ้
มครองตามวธิพีจิารณาความแบบป้องกัน ในภาค ข. 
ของ IDEA 

5. อธบิายถงึวธิกีารขอรับสําเนาคําอธบิายของความคุม้ครอ
งตามวธิพีจิารณาความแบบป้องกัน 
หากการดําเนนิการทีเ่ขตการศกึษาของทา่นกําลังเสนอ
หรอื 

ภาค ข. 
้ ํ ้ ิ ี ิ
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ปฏเิสธนัน้ไมไ่ดเ้ป็นการสง่ตอ่เพือ่การประเมนิเป็นครัง้แร
ก 

6. อธบิายถงึแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ 
เพือ่การตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืสําหรับทา่น 
ในการทําความเขา้ใจภาค ข. ของ IDEA 

7. อธบิายถงึทางเลอืกอืน่ ๆ 
ทีท่มีแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
ของบตุรของทา่นไดพ้จิารณา 
และเหตผุลทีทํ่าใหตั้วเลอืกเหลา่นัน้ถกูปฏเิสธ และ  

8. ใหคํ้าอธบิายถงึเหตผุลทีเ่ขตการศกึษาของทา่นเลอืกที่
จะเสนอหรอืปฏเิสธการดําเนนิการนัน้ ๆ 

 
ประกาศในภาษาทีท่า่นเขา้ใจได ้
ประกาศฉบับนีจ้ะตอ้ง: 
1. ถกูเขยีนเป็นภาษาทีค่นทั่วไปสามารถทําความเขา้ใจได ้

และ 
2. ถกูจัดทําขึน้เป็นภาษาแมข่องทา่น 

หรอืในรปูแบบการสือ่สารอืน่ ๆ ทีท่า่นใช ้
เวน้แตจ่ะเป็นทีช่ดัเจนวา่ไมส่ามารถทําเชน่นัน้ได ้

 
หากภาษาแมข่องทา่น 
หรอืรปูแบบการสือ่สารอืน่ใดนัน้ไมใ่ชภ่าษาเขยีน 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งทําใหม้ั่นใจวา่: 
1. ถอ้ยคําแถลงนีไ้ดรั้บการแปลเป็นภาษาแมข่องทา่นดว้ย

วธิอีืน่ ๆ หรอืดว้ยวธิกีารสือ่สารแบบอืน่แกท่า่น 
2. ทา่นเขา้ใจในเนือ้หาของถอ้ยคําแถลงนี ้และ 
3. มหีลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรวา่ 

ไดดํ้าเนนิการตามขอ้ 1 และ 2 แลว้  
 
 
ภาษาแม ่
34 CFR §300.29 
 
ภาษาแม ่
เมือ่ใชก้ับบคุคลทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษอยา่งจํากั
ด หมายถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ 
1. ภาษาทีบ่คุคลนัน้ใชต้ามปกต ิ

หรอืในกรณีของเด็กนักเรยีน 
หมายถงึภาษาทีผู่ป้กครองของเด็กใชต้ามปกต ิ 

2. ในการตดิตอ่กับนักเรยีนโดยตรงทุกครัง้ 
(รวมถงึการประเมนิของนักเรยีน) 
เป็นภาษาทีนั่กเรยีนใชต้ามปกตเิมือ่อยูใ่นบา้น 
หรอืสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

 
สําหรับคนหหูนวกหรอืตาบอด 
หรอืสําหรับคนทีไ่มใ่ชภ้าษาเขยีน 
รปูแบบการสือ่สารจะเป็นสิง่ทีบ่คุคลดังกลา่วใชต้ามปกต ิ
(เชน่ ภาษามอื อักษรเบรลล ์หรอืการสือ่สารดว้ยปากเปล่า) 
 
 
จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์
34 CFR §300.505 
 
หากเขตการศกึษาของทา่นเสนอทางเลอืกรับเอกสารโดยอเี
มลใหแ้กผู่ป้กครอง 
ทา่นสามารถเลอืกรับเอกสารดังตอ่ไปนีท้างอเีมลได:้ 
1. การแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้  
2. ถอ้ยคําแถลงความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาความแบบป้

องกัน และ/หรอื  
3. ประกาศทีเ่กีย่วกับคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกร

ะบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
 

 
 

ความยนิยอมของผูป้กครอง – คําจาํกดัความ 
34 CFR §300.9 
ความยนิยอม  
 
ความยนิยอม หมายความวา่: 
1. ทา่นไดรั้บทราบขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับการดําเนนิการซึง่

ทา่นกําลังจะใหค้วามยนิยอม เป็นภาษาแม ่
หรอืเป็นรปูแบบการสือ่สารอืน่ใด (เชน่ ภาษามอื 
อักษรเบรลล ์หรอืการสือ่สารดว้ยปากเปลา่) 

2. ทา่นเขา้ใจและตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการ
ดําเนนิการนัน้ 
และคํายนิยอมอธบิายถงึการดําเนนิการดังกลา่ว 
และแสดงรายการบันทกึตา่ง ๆ (หากม)ี 
ทีจ่ะสง่ตอ่และใหแ้กผู่ใ้ด และ 

3. ทา่นเขา้ใจดวีา่ 
การยนิยอมนีเ้ป็นความสมัครใจในสว่นของทา่น 
และทา่นอาจถอนความยนิยอมของทา่นไดต้ลอดเวลา 

 
การเพกิถอนการยนิยอมของทา่นจะไมล่บลา้ง (ยกเลกิ) 
การดําเนนิการทีเ่กดิขึน้หลังจากทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอม 
และกอ่นทีท่า่นจะถอนตัว 
 
 
ความยนิยอมของผูป้กครอง 
34 CFR §300.300 
ความยนิยอมสําหรบัการประเมนิเบือ้งตน้ 
 
เขตการศกึษาของทา่นไมส่ามารถทําการประเมนิเบือ้งตน้บตุ
รของทา่นเพือ่พจิารณาวา่บตุรของทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบรกิา
รตามภาค ข. ของ IDEA 
เพือ่รับการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากไมม่กีารแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร
ถงึการดําเนนิการทีจ่ะเสนอให ้
และโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมของทา่นตามทีอ่ธบิายไวภ้ายใ
ตหั้วขอ้ความยนิยอมของผ ูป้กครอง   
 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งเหมาะส
มเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรขอ
งทา่น 
สําหรับการประเมนิเบือ้งตน้เพือ่ทําการตัดสนิใจวา่บตุรของทา่
นเป็นเด็กทีม่คีวามพกิารหรอืไม ่
ความยนิยอมในการประเมนิเบือ้งตน้ของทา่นไมไ่ดห้มายควา
มวา่ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมแกเ่ขตการศกึษา 
เพือ่เริม่ใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษ 
และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่นได ้ 
 
หากบตุรของทา่นลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลแลว้ 
หรอืทา่นกําลังมองหาโรงเรยีนรัฐบาลเพือ่ลงทะเบยีนเรยีน 
และทา่นไดป้ฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอม 
หรอืไมไ่ดต้อบรับตอ่คํารอ้งขอความยนิยอมสําหรับการประเมิ
นเบือ้งตน้ เขตการศกึษาของทา่นอาจจะ แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง 
ทําการประเมนิบตุรของทา่นเบือ้งตน้โดยการใชก้ารไกลเ่กลีย่ 
หรอืการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหม
ายได ้
เขตการศกึษาของทา่นจะไมล่ะเมดิขอ้กําหนดในการคน้หา 
วนิจิฉัย และประเมนิบตุรของคณุ 
หากไมไ่ดเ้ป็นการตดิตามผลการประเมนิบตุรของทา่นในสถา
นการณ์เหลา่นี้ 
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กฎพเิศษสําหรบัการประเมนิเบือ้งตน้สําหรบัความคุม้คร
องของรฐั 
หากเด็กอยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ 
และไมไ่ดอ้าศัยอยูก่ับบดิามารดาของตนเอง —  
 
 
เขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง
สําหรับการประเมนิเบือ้งตน้เพือ่พจิารณาว่าเด็กนักเรยีนนัน้พิ
การหรอืไม ่หากวา่: 
1. แมจ้ะมกีารดําเนนิการอยา่งเหมาะสมแลว้ก็ตาม 

แตเ่ขตการศกึษาก็ไมส่ามารถหาผูป้กครองของเด็กนักเรี
ยนเจอได ้

2. สทิธขิองบดิามารดาไดถ้กูยกเลกิตามกฎหมายของรัฐแ
ลว้ หรอื 

3. ผูพ้พิากษาไดม้อบหมายสทิธใินการตัดสนิใจดา้นการศกึ
ษา 
และการใหค้วามยนิยอมใหม้กีารประเมนิผลเบือ้งตน้แก่
บคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ป้กครอง 

 
การอยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ ตามทีใ่ชใ้น IDEA หมายถงึ 
ตามทีไ่ดกํ้าหนดไวโ้ดยรัฐทีเ่ด็กนักเรยีนอาศัยอยู ่
วา่เป็นเด็กนักเรยีนที:่  
1. เด็กทีไ่ดรั้บการอปุการะเลีย้งด ู

เวน้เสยีแตว่า่เด็กจะมบีดิามารดาอุปถัมภท์ีม่คีณุสมบัตติร
งตามนยิามคําวา่ ผูป้กครอง ของรัฐ 

2. ถอืวา่อยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ ตามกฎหมายของรัฐ 
หรอื  

3. อยูใ่นความดแูลของหน่วยงานสงเคราะหเ์ด็กของรัฐ  
 
 
ความยนิยอมของผูป้กครองสําหรบัการจดัหาบรกิารคร ั้
งแรก  
 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นกอ่
นทีจ่ะใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุร
ของทา่นเป็นครัง้แรก 
 
หากทา่นไมต่อบรับตอ่คํารอ้งขอใหค้วามยนิยอมเพือ่ใหเ้ด็กข
องทา่นไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นครัง้แ
รก หรอืหากทา่นปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมในเรือ่งดังกลา่ว 
เขตการศกึษาของทา่นจะไมส่ามารถใชว้ธิไีกลเ่กลีย่ 
หรอืขัน้ตอนการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอั
นชอบธรรมตามกฎหมาย 
เพือ่ขอรับความยนิยอมหรอืคําตัดสนิวา่จะสามารถใหบ้รกิารก
ารศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ทีไ่ดรั้บการแนะนําจากทมี IEP ของบตุรของทา่น) 
แกบ่ตุรของทา่น โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากทา่นได ้
 
หากทา่นปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมใหบ้ตุรของทา่นไดรั้บบริ
การการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ เป็นครัง้แรก 
หรอืหากทา่นไมต่อบรับตอ่คํารอ้งขอใหค้วามยนิยอมดังกลา่ว 
และเขตการศกึษาไมใ่หบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้งอืน่ ๆ แกบ่ตุรของทา่น 
ซึง่ตอ้งขอความยนิยอมจากทา่นกอ่น 
เขตการศกึษาของทา่น: 
1. ไมไ่ดทํ้าการละเมดิตอ่ขอ้กําหนดในการจัดหาบรกิาร 

FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เนือ่งจากเขตการศกึษาไมส่ามารถใหบ้รกิารแกบ่ตุรของ
ทา่นได ้และ 

2. ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารประชมุทมี IEP หรอืเขยีนแผนงาน 
IEP 
สําหรับบตุรของทา่นสําหรับการศกึษาพเิศษและบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นกอ่น 
 

ความยนิยอมของผูป้กครองสําหรบัการดําเนนิการบาง
ประการ 
เขตการศกึษาจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นสําหรับการ
ดําเนนิการบางประการ หากมกํีาหนดไวใ้น IEP 
ของบตุรของทา่น 
นอกเสยีจากวา่เขตการศกึษาของทา่นจะสามารถแสดงใหเ้ห็
นวา่ 
ไดดํ้าเนนิการตามขัน้ตอนทีเ่หมาะสมเพือ่ขอความยนิยอมจา
กทา่นแลว้ และทา่นไมไ่ดต้อบรับใด ๆ 

การดําเนนิการเหลา่นี้ไดแ้ก:่ 
1. 
การจัดการประเมนิผลและการใหคํ้าแนะนําในหลักสตูรการเข ้
าถงึทีเ่ป็นมาตรฐานของรัฐ 
2. 
การจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาของบตุรขอ
งคณุในศนูยก์ารศกึษาพเิศษสําหรับเด็กนักเรยีน 
ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารจัดสถานทีใ่นการศกึษาทางเลอืกแบบชั่
วคราว 
กรณีมกีารละเมดิขอ้บังคับการดําเนนิการของนักเรยีนทีเ่กีย่ว
กับอาวธุ การครอบครอง การใช ้
หรอืการขายยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย 
หรอืการทําใหผู้อ้ ืน่บาดเจ็บสาหัส (ดหูนา้ 16 
สถานการณ พ์เิศษ) 
 
ถา้เขตการศกึษาตัดสนิวา่ มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแผน 
IEP ของบตุรของทา่น 
เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกับการดําเนนิการทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้ง
ตน้ โรงเรยีนจะตอ้งจัดใหม้กีารประชมุ IEP 
โดยมทีา่นเขา้รว่มประชมุดว้ย 
โรงเรยีนจะตอ้งจัดสง่หนังสอืเป็นลายลักษณ์อักษรเรือ่งการนั
ดประชมุใหแ้กท่า่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน 
เพือ่ระบวัุตถปุระสงค ์เวลา และสถานทีข่องการประชมุ 
และชือ่ รวมถงึตําแหน่งและหนา้ทีข่องผูท้ีจ่ะเขา้รว่มประชมุ 
เมือ่ทา่นไดรั้บหนังสอืแจง้นีแ้ลว้ 
ทา่นและทางเขตการศกึษาอาจตกลงทีจ่ะเลือ่นวันเวลาใหเ้ร็ว
ขึน้ได ้
 
หากทา่นปฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอม 
เขตการศกึษาอาจขออนุญาตใหส้ามารถดําเนนิการต่าง ๆ 
ไดด้ว้ยการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎ
หมาย 
ในระหวา่งทีม่กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมาย 
และในระหวา่งทีร่อคําตัดสนิของกระบวนการพจิารณาคด ี
หรอืคําตัดสนิของศาลทีเ่ป็นกลางอยูน่ี ้
บตุรของทา่นจะตอ้งปฏบัิตติามการจัดกลุม่ตามระดับความสา
มารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันของตนเอง (ดหูนา้ 18 
ขัน้ตอนการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคด)ี 

 
ความยนิยอมของผูป้กครองสําหรบัการประเมนิผลใหม ่
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นกอ่
นทีจ่ะประเมนิผลบตุรของทา่นใหม ่
นอกเสยีจากวา่เขตการศกึษาของทา่นจะสามารถแสดงใหเ้ห็
นวา่: 
1. ไดดํ้าเนนิการหลายขัน้ตอนอยา่งเหมาะสมในการรอ้งขอ

ความยนิยอมเพือ่ประเมนิบตุรของทา่น และ 
2. ทา่นไมต่อบรับใด ๆ 
 
หากทา่นปฏเิสธทีจ่ะยนิยอมใหม้กีารประเมนิบตุรของทา่นให
ม ่เขตการศกึษาอาจจะ แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง 
ดําเนนิการประเมนิบตุรของทา่นใหม ่
โดยการใชก้ารไกลเ่กลีย่ 
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หรอืการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหม
าย แทนความยนิยอมได ้เชน่เดยีวกับการประเมนิครัง้แรก 
เขตการศกึษาของทา่นไมไ่ดล้ะเมดิขอ้กําหนดภายใตภ้าค ข. 
ของ IDEA 
หากปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการประเมนิใหมใ่นสถานการณ์นี ้  
 
การจดัทําเอกสารเกีย่วกบัการดําเนนิการตา่ง ๆ 
เพือ่ขอรบัความยนิยอมจากผูป้กครอง 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งจัดทําเอกสารเกีย่วกบัการดําเนิ
นการตา่ง ๆ 
เพือ่ขอรับความยนิยอมจากผูป้กครองสําหรับการประเมนิผลเ
บือ้งตน้ 
เพือ่ใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ 
เป็นครัง้แรก เพือ่ดําเนนิการประเมนิใหม ่
และเพือ่คน้หาผูป้กครองของเด็กทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองของรั
ฐสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้ 
เอกสารประกอบนีจ้ะตอ้งมรีะเบยีนการดําเนนิการตา่ง ๆ 
ของเขตการศกึษา เชน่: 
1. บันทกึรายละเอยีดของการใชส้ายโทรศัพทเ์พือ่โทรออก 

หรอืความพยายามทีจ่ะโทรออก 
และผลของการโทรเหลา่นัน้  

2. สําเนาจดหมายตา่ง ๆ ทีส่ง่ใหแ้กผู่ป้กครอง 
และคําตอบรับใด ๆ ทีไ่ดรั้บ และ 

3. รายละเอยีดของการเขา้เยีย่มบา้นหรอืสถานทีทํ่างานขอ
งผูป้กครอง และผลของการเขา้เยีย่มเหลา่นัน้ 
 

ขอ้กําหนดเรือ่งความยนิยอมอืน่ ๆ 
เขตการศกึษาของทา่นอาจดําเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ 
ตอ่ไปนีไ้ดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคณุกอ่น: 
1. พจิารณาขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิหรอืการประเมนิใหมข่อ
งบตุรของทา่น หรอื 

2. ทําการทดสอบบตุรของทา่น หรอืทําการประเมนิอืน่ ๆ 
ทีดํ่าเนนิการกับนักเรยีนทัง้หมดดว้ย 
เวน้แตก่ารทดสอบหรอืการประเมนินัน้จะตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากผูป้กครองทกุทา่นของนักเรยีนทัง้หมดเสยีก่
อน 

 
หมายเหต:ุ ในรฐัฟลอรดิาน ัน้ 
ผูป้กครองจะตอ้งใหก้ารยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่
อนทีน่กัเรยีนจะสามารถรบัความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการเ
รยีนการสอน 
ทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาตใหม้ไีดใ้นการประเมนิระดบัรฐั 
และจะตอ้งมกีารรบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรวา่ตนเอง
น ัน้เขา้ใจถงึความหมายของความหมายของความชว่ยเ
หลอืดงักลา่ว 
เขตการศกึษาของทา่นอาจไมใ่ชก้ารปฏเิสธไมใ่หค้วาม
ยนิยอมของทา่นในบรกิารหรอืกจิกรรมหนึง่ ๆ 
เพือ่ปฏเิสธไมใ่หบ้รกิารทา่นหรอืบตุรของทา่นในบรกิาร 
สทิธปิระโยชน ์หรอืกจิกรรมอืน่ ๆ 
 
หากทา่นไดล้งทะเบยีนเรยีนใหบ้ตุรของทา่นในโรงเรยีนเอกช
นดว้ยคา่ใชจ้่ายของทา่นเอง 
หรอืหากทา่นไดจั้ดทําการศกึษาใหบ้ตุรของทา่นเองทีบ่า้น 
(โฮมสคลู) 
และทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมใหม้กีารประเมนิบตุรของทา่น 
หรอืการประเมนิบตุรของทา่นใหม ่
หรอืทา่นไมไ่ดต้อบรับตอ่คํารอ้งขอความยนิยอม 
เขตการศกึษาจะไมส่ามารถใชก้ารไกลเ่กลีย่และการพจิารณา
คดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายแทนความยนิย
อมได ้
และเขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งพจิารณาใหบ้ตุรของทา่นมสีิ
ทธิไ์ดรั้บบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่ทา่เทยีมกัน 

(บรกิารทีม่ใีหก้ับเด็กนักเรยีนพกิารทีผู่ป้กครองใหเ้ขา้ศกึษาใ
นโรงเรยีนเอกชน) 
 
การประเมนิดา้นการศกึษาโดยหนว่ยงานอสิระ 
34 CFR §300.502 
ท ัว่ไป  
 
ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง 
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะรับการประเมนิดา้นการศกึษาโดยหน่วยงานอิ
สระ (IEE) สําหรับบตุรของทา่น 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกับการประเมนิดา้นของบตุรของทา่นทีไ่
ดรั้บจากเขตการศกึษาของทา่น หากทา่นรอ้งขอรับบรกิาร 
IEE 
เขตการศกึษาจะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกับทีท่ีท่า่นสามารถขอรับ
บรกิาร IEE และขอ้มลูเกีย่วกับเกณฑสํ์าหรับ IEE 
ของเขตการศกึษาแกท่า่น 
 

 คําจาํกดัความ 
 
การประเมนิดา้นการศกึษาโดยหน่วยงานอสิระ (IEE) 
หมายถงึ 
การประเมนิทีดํ่าเนนิการโดยผูต้รวจสอบทีม่คีณุสมบัตเิหมาะ
สม 
ซึง่ไมไ่ดรั้บการว่าจา้งจากเขตการศกึษาทีรั่บผดิชอบเรือ่งการ
ศกึษาของบตุรของทา่น 
 
คา่ใชจ้่ายของรัฐ หมายถงึ 
เขตการศกึษาจะเป็นผูจ้่ายคา่ใชจ้่ายเต็มสําหรับการประเมนิ 
หรอืตอ้งดําเนนิการใหม้ั่นใจวา่ 
ทา่นจะไมต่อ้งจ่ายคา่ใชจ้่ายใด ๆ 
สําหรับการประเมนิดังกลา่วนัน้ 
 
  
 
สทิธขิองผูป้กครองในการประเมนิดว้ยคา่ใชจ้า่ยของรฐั 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกับการประเมนิบตุรของทา่นทีเ่ขตการศกึ
ษาของทา่นเป็นผูดํ้าเนนิการ ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะขอรับบรกิาร 
IEE สําหรับบุตรของทา่น 
โดยรัฐจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายสําหรับบรกิารนี ้
ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี:้ 
1. หากทา่นขอรับบรกิาร IEE สําหรับบตุรของทา่น 

โดยรัฐจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายสําหรับบรกิารนี ้
เขตการศกึษาจะตอ้งดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่
ไปนี ้โดยไมล่า่ชา้เกนิความจําเป็น: (ก) จัดหาบรกิาร 
IEE ให ้โดยมรัีฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายบรกิารดังกลา่ว 
หรอื (ข) 
ยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย 
เพือ่แสดงวา่บรกิารดังกลา่วนัน้เทยีบเทา่กับการประเมนิ
บตุรของทา่น 
เวน้แตเ่ขตการศกึษาจะสามารถแสดงใหเ้ห็นในการพจิา
รณาคดวี่า 
การประเมนิผลบตุรของทา่นทีท่า่นไดรั้บมานัน้ไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑข์องเขตการศกึษา  

2. ถา้เขตการศกึษาของทา่นรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคด ี
และผลการตัดสนิครัง้สดุทา้ยคอื 
การประเมนิบตุรของทา่นโดยเขตการศกึษาของทา่นนัน้
เหมาะสมแลว้ ทา่นยังมสีทิธิท์ีจ่ะรับบรกิาร IEE ตอ่ไป 
โดยรัฐจะไมเ่ป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้

3. หากทา่นขอรับบรกิาร IEE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เขตการศกึษาสามารถขอทราบเหตผุลทีท่า่นปฏเิสธมใิ
หม้กีารประเมนิบตุรของทา่นทีเ่ขตการศกึษาของทา่นเป็
นผูดํ้าเนนิการ อย่างไรก็ตาม 
เขตการศกึษาของทา่นอาจไมต่อ้งการคําอธบิาย 
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และอาจจัดหาบรกิาร IEE ใหแ้กบุ่ตรของทา่น 
โดยมรัีฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย 
อยา่งลา่ชา้ไดโ้ดยมเีหตผุลอันสมควรหรอือาจรอ้งขอให ้
มกีารพจิารณาคดเีพือ่รอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกร
ะบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายเพือ่ปกป้องการประเ
มนิบตุรของทา่นโดยเขตการศกึษาได ้

 
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบรกิาร IEE 
สําหรับบตุรของทา่นเพยีงหนึง่ครัง้ 
ในทกุครัง้ทีเ่ขตการศกึษาของทา่นดําเนนิการประเมนิบตุรขอ
งทา่น หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกับการประเมนิดังกลา่ว 
 
การประเมนิทีผู่ป้กครองเป็นผูร้อ้งขอ 
หากทา่นรอ้งขอบรกิาร IEE ใหแ้ก่บตุรของทา่น 
โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย 
หรอืทา่นและเขตการศกึษาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายรว่มกันในการ
ประเมนิผลบตุรของทา่น:  
1. เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งพจิารณาถงึผลการประเมิ

นบตุรของทา่นวา่เป็นไปตามเกณฑสํ์าหรับ IEE 
ของเขตการศกึษาเกีย่วกับการใหบ้รกิาร FAPE 
แกบ่ตุรของทา่น และ 

2. ทา่นหรอืเขตการศกึษาของทา่นสามารถใชก้ารประเมนิดั
งกลา่วเป็นหลักฐานในการพจิารณาคดเีกีย่วกับบตุรของ
ทา่นได ้
 

คําขอใหม้กีารประเมนิโดยเจา้หนา้ทีร่บัฟงัคําชีแ้จง 
หากเจา้หนา้ทีรั่บฟังคําชีแ้จงรอ้งขอ IEE 
ของบตุรของทา่นเป็นสว่นหนึง่ในการพจิารณาคด ี
รัฐจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการประเมนิดังกลา่ว 
 
เกณฑข์องเขตการศกึษา  
หากรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายสําหรับ IEE 
เกณฑสํ์าหรับการประเมนิ 
รวมถงึสถานทีใ่นการประเมนิและคณุสมบัตขิองผูป้ระเมนิจะต ้
องเป็นเกณฑเ์ดยีวกันกับทีเ่ขตการศกึษาใชเ้มือ่เริม่ทําการปร
ะเมนิ 
(ในขอบเขตทีเ่กณฑเ์หลา่นัน้ตอ้งสอดคลอ้งกับสทิธิข์องคณุ
ในการประเมนิดา้นการศกึษาโดยหน่วยงานอสิระ) 
ยกเวน้เกณฑท์ีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ เขต 
 
การศกึษาไมส่ามารถกําหนดเงือ่นไขหรอืกําหนดเวลาทีเ่กีย่ว
กับการรับบรกิาร IEE โดยมรัีฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายได ้
 

การเพกิถอนการยนิยอมของผูป้กครอง 
 
ขอ้มลูท ัว่ไป 
34 CFR §300.300(b)(4) 
หากในเวลาตอ่มาหลังจากการบรกิารการศกึษาพเิศษและบริ
การทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ริม่ขึน้แลว้ 
ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนจะเพกิถอนการยนิยอมเป็นลายลัก
ษณ์อักษรสําหรับการใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้ง 
เขตการศกึษาจะไมส่ามารถใหก้ารศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้งแกเ่ด็กนักเรยีนได ้
แตผู่ป้กครองจะตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้กอ่นก
ารใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งดังกลา่วจะ
หยดุลงได ้เขตการศกึษาจะตอ้งไมใ่ชว้ธิไีกลเ่กลีย่ 
หรอืขัน้ตอนการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอั
นชอบธรรมตามกฎหมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมหรอืคํา
ตัดสนิวา่จะสามารถใหบ้รกิารดังกล่าวแกนั่กเรยีน  
 
หากทา่นเพกิถอนความยนิยอมเรือ่งการตอ่เนือ่งในการใหก้าร
ศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่น 
เขตการศกึษาของทา่น: 
1.  จะไมถ่อืวา่ไดล้ะเมดิตอ่ขอ้กําหนดในการจัดหาบรกิาร 

FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เนือ่งจากเขตการศกึษาไมส่ามารถใหบ้รกิารการศกึษาพิ
เศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปแกบ่ตุรของทา่นได ้
และ 

2. ไมจํ่าเป็นตอ้งจัดประชมุทมี IEP หรอืเขยีนแผนงาน IEP 
สําหรับเด็กนักเรยีนเพือ่รับการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้งตอ่ไป  

 
หากทา่นเพกิถอนความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับก
ารใหบ้รกิารดา้นการศกึษาพเิศษแกบ่ตุรของทา่นหลังจากทีเ่
ด็กไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ริม่ขึน้ไปแ
ลว้ 
เขตการศกึษานัน้ไมจํ่าเป็นตอ้งแกไ้ขประวัตกิารศกึษาของบตุ
รของทา่นเพือ่ลบประวัตกิารอา้งองิใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรับการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งข
องเด็กเพยีงเพราะทา่นไดเ้พกิถอนความยนิยอม  
 
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 
 
คําจาํกดัความ 
34 CFR §300.611 
ตามทีใ่ชภ้ายใตหั้วขอ้ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู: 
 
การทําลาย หมายถงึ การทําลายทางกายภาพ 
หรอืการนําขอ้มลูสว่นบคุคลออกจากขอ้มลูหนึง่ 
เพือ่ไมใ่หม้ขีอ้มลูทีร่ะบตัุวตนไดอ้กีตอ่ไป 
 
บันทกึทางการศกึษา หมายถงึ 
ระเบยีนประเภทหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใตคํ้าจํากัดความของ 
"บันทกึทางการศกึษา" ใน 34 CFR สว่น 99 
ซึง่เป็นระเบยีบทีใ่ชใ้นกฎหมายสทิธทิางการศกึษาของครอบ
ครัวและความเป็นสว่นตัว (FERPA) ปี 1974, 20 U.S.C. 
1232g  
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หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วม หมายถงึ เขตการศกึษา หน่วยงาน 
หรอืสถาบันใด ๆ ทีเ่ก็บรวบรวม รักษา 
หรอืใชข้อ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบุคคล 
หรอืจากขอ้มลูทีไ่ดรั้บ ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 

 
ขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตวับคุคลได ้
34 CFR §300.32 
ขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลได ้หมายถงึ 
ขอ้มลูทีป่ระกอบไปดว้ย: 
(ก.) ชือ่ของบตุรของทา่น ชือ่ของทา่นในฐานะผูป้กครอง 

หรอืชือ่ของสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ใด 
(ข.) ทีอ่ยูข่องบตุรของทา่น 
(ค.) ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตัุวบคุคลได ้เชน่ หมายเลขประกันสังคม 

หรอืรหัสนักเรยีนของบตุรของทา่น หรอื 
(ง.) รายการลักษณะสว่นบคุคล หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 

ทีจ่ะทําใหส้ามารถระบถุงึบตุรของทา่นไดอ้ยา่งแน่นอน 
 

การแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 
34 CFR §300.612 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองทราบอยา่งครบ
ถว้นถงึความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุคลทีส่ามารถใชใ้น
การระบตัุวตนได ้ซึง่รวมถงึ:  
1. คําอธบิายเกีย่วกับขอบเขตทีจ่ะแจง้ใหท้ราบเป็นภาษาแ

มข่องกลุม่ประชากรในแตล่ะรัฐ 
2. คําอธบิายเรือ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของนักเรยีนทีจ่ะตอ้งถกู

เก็บรักษาไว ้รวมถงึประเภทของขอ้มลูทีต่อ้งการ 
วธิกีารทีรั่ฐตัง้ใจจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
(รวมถงึแหลง่ทีม่าของขอ้มลู) และวธิกีารใชข้อ้มลู 

3. สรปุนโยบายและขัน้ตอนทีห่น่วยงานทีร่ว่มดําเนนิการจะ
ตอ้งปฏบัิตติาม ในการจัดเก็บ 
การเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก การเก็บรักษา 
และการทําลายขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลได ้และ 

4. คําอธบิายเกีย่วกับสทิธทิัง้หมดของบดิามารดาและเด็กเ
กีย่วกับขอ้มลูนี ้รวมถงึสทิธภิายใต ้FERPA 
และขอ้บังคับในการปฏบัิตติาม 34 CFR สว่น 99  

 
กอ่นทีจ่ะมกีารระบตัุวบคุคล ตําแหน่งทีตั่ง้ 
หรอืมกีจิกรรมการประเมนิผลทีสํ่าคัญใด ๆ 
(หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่วา่ "Child Find") 
จะตอ้งประกาศเรือ่งดังกลา่วโดยการตพีมิพ ์
หรอืประกาศในหนังสอืพมิพ ์หรอืในสือ่อืน่ใด 
หรอืทัง้สองอยา่ง 
โดยใหม้กีารกระจายขา่วอยา่งเพยีงพอทีจ่ะแจง้ใหผู้ป้กครอง
ทั่วทัง้รัฐไดรั้บทราบถงึกจิกรรมเพือ่คน้หา ระบตัุวตน 
และประเมนิผลเด็กทีต่อ้งการรับบรกิารการศกึษาพเิศษ 
หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ 
 
สทิธกิารเขา้ถงึ 
34 CFR §300.613 
§1002.22(3)(a)4, F.S.  
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งอนุญาตใหท้า่นตรวจสอบ
และทบทวนบันทกึทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกับบตุรของทา่น 
ทีถ่กูเก็บรวบรวม รักษา หรอืใชโ้ดยเขตการศกึษาของทา่น 
ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการจะตอ้งปฏบัิตติามคํารอ้งขอของ
ทา่นในการตรวจสอบและทบทวนบันทกึทางการศกึษาใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับบตุรของทา่นโดยไมล่า่ชา้เกนิความจําเป็น 
และกอ่นทีจ่ะมกีารประชมุทีเ่กีย่วขอ้งกับแผนการศกึษาเฉพา
ะบคุคล (IEP) หรอืกอ่นที ่
 
 
 
 

 
 
จะมกีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมา
ย (รวมถงึการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
หรอืการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งวนัิยดว้ย) 
และจะตอ้งปฏบัิตติามภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 30 
วันปฏทินิหลังจากทีค่ณุไดส้ง่คําขอไปแลว้  
 
สทิธใินการตรวจสอบและทบทวนบันทกึทางการศกึษาของท่
านรวมถงึ: 
1. สทิธทิีจ่ะไดรั้บคําตอบจากหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ตอ่คําขออยา่งสมเหตสุมผลของทา่นเพือ่ใหม้คํีาอธบิาย
และการตคีวามระเบยีน 

2. สทิธขิองทา่นทีจ่ะรอ้งขอใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงกา
รมอบสําเนาบันทกึใหแ้กท่า่น 
หากวา่ทา่นจะไมส่ามารถตรวจสอบและตรวจสอบระเบยี
นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนอกเสยีจากจะไดรั้บสําเนาเอก
สารดังกลา่วเทา่นัน้ และ 

3. สทิธขิองทา่นทีจ่ะมผีูแ้ทนในการตรวจสอบและทบทวนร
ะเบยีนเหลา่นัน้ 

 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการอาจสันนษิฐานวา่ 
ทา่นมอํีานาจในการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้ง
กับบตุรของทา่นได ้
เวน้แตจ่ะไดรั้บคําแนะนําวา่ทา่นไม่มอํีานาจดังกลา่วภายใตก้
ฎหมายของรัฐทีบั่งคับใชเ้กีย่วกับสทิธใินการดแูล 
หรอืการแยกกันอยูแ่ละการหย่ารา้ง  
 
การเขา้ถงึระเบยีน 
34 CFR §300.614 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการแต่ละหน่วยจะตอ้งเก็บบันทกึขอ้
มลูบคุคลทีข่อเขา้ถงึบันทกึทางการศกึษาทีถ่กูเก็บรวบรวม 
รักษา หรอืใชโ้ดยเขตการศกึษาของทา่น ภายใตภ้าค ข. 
ของ IDEA 
(ยกเวน้ทีเ่ป็นการเขา้ถงึโดยผูป้กครองและพนักงานทีไ่ดรั้บอ
นุญาตของหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ) 
รวมถงึชือ่ของบคุคลดังกลา่ว วันทีเ่ขา้ถงึ 
และจุดประสงคท์ีบ่คุคลดังกลา่วไดรั้บอนุญาตใหใ้ชร้ะเบยีนไ
ด ้
 
ระเบยีนทีม่ขีอ้มลูของเด็กนกัเรยีนมากกวา่หนึง่คน 
34 CFR §300.615 
หากบันทกึทางการศกึษาใดมขีอ้มลูของนักเรยีนมากกวา่หนึง่
คน 
ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนเหลา่นัน้มสีทิธิท์ ีจ่ะตรวจสอบและ
ทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กนักเรยีนของตนเอง 
หรอืไดรั้บแจง้เกีย่วขอ้มลูดังกลา่ว 
 
รายการชนดิและสถานทีเ่ก็บรกัษาขอ้มลู 
34 CFR §300.616 
หากมกีารรอ้งขอ 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการแต่ละหน่วยจะตอ้งจัดเตรยีมราย
การชนดิและสถานทีเ่ก็บรักษาขอ้มลูทางการศกึษาทีถ่กูเก็บร
วบรวม รักษา หรอืใชโ้ดยหน่วยงานนัน้ ๆ 
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คา่ธรรมเนยีม 
34 CFR §300.617 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการแต่ละหน่วยสามารถเรยีกเก็บคา่
ธรรมเนยีมสําหรับสําเนาบันทกึทีทํ่าขึน้สําหรับทา่นภายใตภ้า
ค ข. ของ IDEA 
หากคา่ธรรมเนยีมนัน้ไมไ่ดม้สีว่นขัดขวางทา่นจากการใชส้ทิธิ
ของทา่นเองในการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนเหลา่นัน้ 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการไมส่ามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยี
มในการคน้หาหรอืเรยีกคน้ขอ้มลูภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
ได ้
 
การแกไ้ขระเบยีนตามคํารอ้งของผูป้กครอง 
34 CFR §300.618 
หากทา่นเชือ่วา่ 
ขอ้มลูในระเบยีนทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกับบตุรของทา่นที่
ถกูเก็บรวบรวม รักษา หรอืใช ้ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
นัน้ไมถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืละเมดิความเป็นสว่นตัว หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น 
ทา่นอาจรอ้งขอใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการทีเ่ก็บรักษาข ้
อมลูนัน้ไว ้ดําเนนิการเปลีย่นแปลงขอ้มลูนัน้ได ้
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งทําการตัดสนิใจวา่จะเปลี่
ยนแปลงขอ้มลูนัน้ตามคํารอ้งของทา่นภายในระยะเวลาทีส่มเ
หตสุมผลหลังจากไดรั้บคํารอ้งของทา่น 
หากหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการเปลีย่
นแปลงขอ้มลูตามคํารอ้งของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วจะตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทราบถงึการปฏเิสธนั้
น 
และจะตอ้งแนะนําสทิธิก์ารพจิารณาคดขีองทา่นเพือ่จุดประส
งคน์ี ้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 
โอกาสในการพจิารณ าคด  ี 
 
โอกาสในการพจิารณาคด ี
34 CFR §300.619 
เมือ่มกีารรอ้งขอ 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งโอกาสคณุในการเขา้รับก
ารพจิารณาคดเีพือ่คัดคา้นการดําเนนิการกับระเบยีนทางการศึ
กษาทีเ่กีย่วขอ้งกับบตุรของทา่น เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 
ขอ้มลูดังกลา่วนัน้มไิดไ้มถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืละเมดิความเป็นสว่นตัว หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น 
 
ข ัน้ตอนการพจิารณาคด ี
34 CFR §300.621 
การพจิารณาคดเีพือ่คัดคา้นการเปลีย่นแปลงระเบยีนทางการ
ศกึษา 
จะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการตามขัน้ตอนการพจิารณาคดดัีงกล่
าวภายใต ้FERPA 
 

ผลการไตส่วน  
34 CFR §300.620 
หากตามผลของการพจิารณาคดแีลว้ 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการตัดสนิใจวา่ 
ขอ้มลูดังกลา่วนัน้ไมถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืละเมดิความเป็นสว่นตัว 
หรอืสทิธอิืน่ใดของเด็กนักเรยีนของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วจะตอ้งทําการเปลีย่นแปลงระเบยีนดังกลา่
วตามผลการไตส่วน 
และจะตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทรายเป็นลายลักษณ์อักษร 
หากตามผลของการพจิารณาคดแีลว้ 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการตัดสนิใจวา่ 
ขอ้มลูดังกลา่วนัน้มไิดไ้มถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืละเมดิความเป็นสว่นตัว 
หรอืสทิธอิืน่ใดของเด็กนักเรยีนของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วจะตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบถงึสทิธิข์องทา่นใ
นการใสข่อ้ความใด ๆ 
หรอืใสเ่หตผุลทีท่า่นไมเ่ห็นดว้ยกับการตัดสนิใจของหน่วยงา
นทีเ่ขา้รว่มโครงการนัน้ ๆ ลงไปในระเบยีนได ้
คําอธบิายดังกลา่วทีจ่ะอยูใ่นประวัตขิองบตุรของทา่นจะตอ้ง: 
1. ไดรั้บการดูแลรักษาโดยหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการใน

ฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบันทกึของเด็กนักเรยีนของทา่
น 
ตราบเทา่ทีบั่นทกึหรอืสว่นทีโ่ตแ้ยง้นัน้ถกูเก็บรักษาไวโ้
ดยหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ และ 

2. หากหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการเปิดเผยระเบยีนของบตุ
รของทา่น หรอืสว่นทีถ่กูโตแ้ยง้นัน้ใหแ้กบ่คุคลใด ๆ 
หน่วยงานดังกลา่วจะตอ้งแนบคําอธบิายของทา่นใหแ้ก่
บคุคลหรอืองคก์รนัน้ ๆ ดว้ย 
 
 

คํายนิยอมสําหรบัการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตวั
บคุคลไดข้อ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตวับคุคลได ้
34 CFR §300.622 
 
ทา่นตอ้งใหค้วามยนิยอมกอ่นทีข่อ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุ
คลนัน้จะไดรั้บการเปิดเผยใหแ้กบุ่คคลอืน่ใดทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้
ทีข่องหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูนัน้จะมอียูใ่นบันทกึทางการศกึษา 
และการเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวไดรั้บอนุญาตใหทํ้าไดโ้ดยไม่
ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองภายใต ้FERPA 
ยกเวน้ในกรณีทีร่ะบไุวด้า้นล่างเทา่นัน้ทีไ่มต่อ้งมคีวามยนิยอ
มของทา่นกอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลไ
ดแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการปฏบัิตติามขอ้กําหนดในภาค ข. ของ 
IDEA 
 
กอ่นทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลไดข้อ้
มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลแกเ่จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่ข ้
ารว่มโครงการทีใ่หบ้รกิารหรอืจ่ายคา่ธรรมเนยีมคา่บรกิารการเ
ปลีย่นผ่านไดนั้น้ จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมของทา่น 
หรอืความยนิยอมของเด็กนักเรยีนทีม่สีทิธิ ์
ซึง่มอีายคุรบตามกฎหมายของรัฐนัน้เสยีกอ่น 
 
หากบตุรของทา่นศกึษาอยูใ่น 
หรอืกําลังจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเอกชนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตกา
รศกึษาเดยีวกันกับทีท่า่นอาศัยอยู ่
ทา่นจะตอ้งใหค้วามยนิยอมกอ่นทีจ่ะสามารถสง่ตอ่ขอ้มลูทีส่
ามารถระบถุงึตัวบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับบตุรของทา่นใหแ้กเ่จา้ห
นา้ทีข่องเขตการศกึษาซึง่โรงเรยีนเอกชนตัง้อยู ่
และเจา้หนา้ทีใ่นเขตการศกึษาทีท่า่นอาศัยอยู ่  
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ความคุม้ครอง 
34 CFR §300.623 
 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมกับโครงการแต่ละหน่วยจะตอ้งปกป้องคว
ามเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคล 
ทัง้ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การเปิดเผย 
และการทําลาย 
เจา้หนา้ทีค่นหนึง่คนใดในหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการแตล่ะ
หน่วย 
จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการรักษาความลับของขอ้มลูทีส่ามารถ
ระบถุงึตัวบคุคลได ้
บคุคลทีเ่ป็นผูเ้ก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบุ
คคลไดท้กุคนจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
หรอืไดรั้บคําแนะนําเกีย่วกับนโยบายและขัน้ตอนของรัฐเกีย่ว
กับการรักษาความลับภายใตภ้าค ข. ของ IDEA และ FERPA 
เพือ่การตรวจสอบสาธารณะ 
หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการแต่ละหน่วยจะตอ้งดแูลรักษารา
ยชือ่และตําแหน่งของพนักงานภายในหน่วยงาน 
ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลได ้
 
การทาํลายขอ้มลู 
34 CFR §300.624 
 
เขตการศกึษาของทา่นจะตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทราบ 
เมือ่ขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลไดท้ีถ่กูเก็บรวบรวม 
รักษา หรอืใชนั้น้ 
ไมม่คีวามจําเป็นเพือ่บรกิารทางการศกึษาสําหรับบตุรของทา่
นอกีตอ่ไป 
 
ขอ้มลูจะตอ้งถกูทําลายตามทีท่า่นรอ้งขอ อยา่งไรก็ตาม 
อาจเก็บรักษาไวซ้ ึง่ระเบยีนทีม่ชี ือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
คะแนน บันทกึการเขา้ชัน้เรยีน ชัน้เรยีนทีเ่ขา้เรยีน 
ระดับเกรดการเรยีนทีสํ่าเร็จการศกึษา 
และปีทีสํ่าเร็จการศกึษาไดโ้ดยไม่มขีอ้จํากัดทางเวลา 
 
 
 
สทิธขิองเด็กนกัเรยีน 
34 CFR §300.625 
 
ภายใตข้อ้บังคับของ FERPA ใน 34 CFR 99.5(a) 
สทิธขิองทา่นทีเ่กีย่วกับระเบยีนทางการศกึษาจะถกูโอนไปยั
งบตุรของทา่นเมือ่บตุรของทา่นมอีายคุรบ 18 ปี 
 
หากสทิธทิีท่า่นมภีายใต ้IDEA 
ไดถ้กูโอนไปยังบตุรของทา่นซึง่มอีายคุรบตาม 34 CFR 
300.520 แลว้ 
สทิธทิีเ่กีย่วกับระเบยีนทางการศกึษาจะถกูโอนไปยังบตุรของ
ทา่นดว้ย อย่างไรก็ตาม 
เขตการศกึษาจะตอ้งแจง้ใหท้า่นและเด็กนักเรยีนของทา่นรับ
ทราบ ภายใตก้ฎหมายมาตรา 615 แหง่พระราชบัญญัต ิ
หรอืกฎสภาการศกึษาแหง่ฟลอรดิา 6A-6.03011 ถงึ 6A-
6.0361 และประมวลกฎหมายการบรหิารแหง่รัฐฟลอรดิา 
(F.A.C.) 
 
 การไกลเ่กลีย่ 
 
ขอ้มลูท ัว่ไป 
34 CFR §300.506 
 
เขตการศกึษาจะตอ้งจัดใหม้กีารไกลเ่กลีย่เพือ่ใหตั้วทา่นและ
เขตการศกึษาสามารถแกไ้ขความขัดแยง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่ง

ใด ๆ ทีอ่ยูภ่ายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
รวมถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้กอ่นทีจ่ะมกีารยืน่ขอใหม้กีารพจิารณาคดี
ตามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย ดว้ยเหตนุีเ้อง 
การไกลเ่กลีย่จงึตอ้งมขีึน้เพือ่แกปั้ญหาขอ้พพิาทตามภาค ข. 
ของ IDEA 
ไมว่า่คณุจะไดย้ืน่เรือ่งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนกา
รอันชอบธรรมตามกฎหมาย ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย  หรอืไมก็่ตาม 
 
ขอ้กําหนด 
จะตอ้งมกีระบวนการตา่ง ๆ 
เพือ่ใหม้ั่นใจกระบวนการไกลเ่กลีย่นัน้: 
 
1. เป็นไปดว้ยความสมัครใจทัง้ในสว่นของทา่น 

และในสว่นของเขตการศกึษา 
2. จะไมถ่กูใชเ้พือ่ปฏเิสธหรอืทําใหส้ทิธขิองทา่นในการรอ้

งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมายเกดิความล่าชา้ 
หรอืเพือ่ปฏเิสธสทิธอิืน่ใดของทา่นทีม่ภีายใตภ้าค ข. 
ของ IDEA และ 

3. ไดรั้บการดําเนนิการโดยผูไ้กลเ่กลีย่ทีม่คีณุสมบัตเิหมาะ
สมและเป็นกลาง 
ทีไ่ดรั้บการฝึกฝนในเทคนคิการไกลเ่กลีย่ทีม่ปีระสทิธภิา
พมา 

 
เขตการศกึษาอาจกําหนดขัน้ตอนสําหรับผูป้กครองและโรงเรี
ยนสามารถทีเ่ลอืกทีจ่ะไมใ่ชว้ธิกีารไกลเ่กลีย่ 
เพือ่ใหท้ัง้สองมโีอกาสไดพ้บกัน 
ในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกสําหรับทา่น 
พรอ้มกับดว้ยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี ไดแ้ก:่ 
 
1. บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตส้ัญญากับหน่วยงานระงับขอ้พพิาททีเ่

หมาะสม 
หรอืศนูยข์อ้มลูและการฝึกอบรมสําหรับผูป้กครอง 
หรอืศนูยข์อ้มลูสําหรับผูป้กครองในชมุชนระดับรัฐ และ 

2. ผูท้ีจ่ะสามารถอธบิายถงึประโยชนต์า่ง ๆ 
และสามารถสนับสนุนใหใ้ชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ใหแ้ก่
ทา่นได ้

 
รัฐจะตอ้งมรีายชือ่คนกลางทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม 
และรูเ้รือ่งขอ้กฎหมายและขอ้กําหนดตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาพเิศษและบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งด ี
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 
 
 
จะตอ้งเลอืกคนกลางโดยการสุม่เลอืก หมนุเวยีน 
และดว้ยวธิทีีเ่ป็นกลางวธิอีืน่ ๆ   
 
รัฐจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายสําหรับกระบวนการไกลเ่กลีย่ 
รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการประชมุดว้ย 
การประชมุในขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่แตล่ะครัง้นัน้จะตอ้งมกีาร
กําหนดเวลาไวอ้ยา่งเหมาะสม 
และจะตอ้งจัดขึน้ทีส่ถานทีท่ีส่ะดวกสําหรับตัวทา่นเองและเข
ตการศกึษา 
ทัง้ผูป้กครองและเขตการศกึษาอาจจะตอ้งลงนามในสัญญาก
ารรักษาความลับกอ่นทีจ่ะเริม่กระบวนการไกลเ่กลีย่ 
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หากทา่นและเขตการศกึษาสามารถแกปั้ญหาขอ้พพิาทไดโ้ด
ยผา่นขัน้ตอนไกลเ่กลีย่นี ้
ทัง้สองฝ่ายจะตอ้งทําขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันตามกฎหมายแล
ะจะตอ้ง: 
1. ระบวุา่ 

การพดูคยุทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งกระบวนการไกลเ่
กลีย่นีจ้ะเป็นความลับ 
และไมส่ามารถใชเ้ป็นหลักฐานในการพจิารณาคดทีางแ
พง่ 
หรอืการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามก
ฎหมายทีจ่ะมขีึน้ตอ่ไปได ้และ 

2. ไดรั้บการลงนามทัง้ฝ่ายตัวทา่นเอง 
และตัวแทนของเขตการศกึษาทีม่อํีานาจกระทําการแท
นเขตการศกึษาได ้

 
ขอ้ตกลงการไกลเ่กลีย่ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและไดรั้บการล
งนามนีส้ามารถใชบั้งคับไดใ้นเขตอํานาจศาลของรัฐใด ๆ ได ้
(ศาลทีม่อํีานาจภายใตก้ฎหมายของรัฐในการพจิารณาคดนีี)้ 
หรอืในศาลแขวงของประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 
การพดูคยุทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งกระบวนการไกลเ่กลีย่จะตอ้งเป็
นความลับ 
การพดูคยุเหล่านีไ้มส่ามารถใชเ้ป็นหลักฐานใในการพจิารณา
คดทีางแพง่ 
หรอืการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหม
ายทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตของของศาลรัฐบาลกลาง 
หรอืศาลระดับรัฐของรัฐทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืภายใตภ้าค ข. 
ของ IDEA 
 
ความไมย่ตุธิรรมของผูไ้กลเ่กลีย่ 
ผูไ้กลเ่กลีย่หรอืคนกลาง: 
1. จะตอ้งไมเ่ป็นพนักงานของกระทรวงศกึษาธกิารหรอืเขต

การศกึษาใด ๆ 
หรอืของหน่วยงานระดับรัฐทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนจาก 
IDEA ผา่นกระทรวงศกึษาธกิาร และ 

2. จะตอ้งไมม่คีวามสนใจทัง้ทางสว่นตัวและทางอาชพีทีข่ั
ดตอ่ผลประโยชนข์องวัตถปุระสงคข์องการมผีูไ้กลเ่กลีย่ 

 
บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิป็นผูไ้กลเ่กลีย่จะตอ้งไมเ่ป็นลกูจา้งของเ
ขตการศกึษาหรอืหน่วยงานของรัฐ 
เนือ่งจากบคุคลดังกลา่วจะไดรั้บค่าจา้งจากหน่วยงานรัฐหรอืเ
ขตการศกึษาในการทําหนา้ทีผู่ไ้กลเ่กลีย่ 
 
วธิดีาํเนนิการรอ้งเรยีนตอ่รฐั 
 
ความแตกตา่งระหวา่งการพจิารณาคดตีามกระบวนการ
อนัชอบธรรมตามกฎหมายและวธิดีําเนนิการรอ้งเรยีนต่
อรฐั  
ขอ้กําหนดของภาค ข. ของ IDEA 
กําหนดขัน้ตอนทีต่า่งกันสําหรับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐและการรอ้
งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามก
ฎหมาย ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง บคุคลหรอืองคก์รใด ๆ 
สามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
โดยอา้งถงึการทีเ่ขตการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
หรอืหน่วยงานรัฐอืน่ใดละเมดิขอ้กําหนดของภาค ข. ของ 
IDEA ได ้
ทา่นหรอืเขตการศกึษาเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน
สําหรับเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอหรอืคําปฏเิสธการเริม่ตน้ห
รอืการเปลีย่นแปลงการวนิจิฉัย การประเมนิผล 
หรอืการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาของเด็
กนักเรยีนพกิาร หรอืการใหบ้รกิาร FAPE แกเ่ด็กนักเรยีนได ้
แมว้า่โดยปกตแิลว้ 
พนักงานของกระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งดําเนนิการกับเรือ่งก

ารรอ้งเรยีนตอ่รัฐภายในระยะเวลา 60 วันตามปฏทินิ 
เวน้แตจ่ะมกีารขยายระยะเวลาอย่างเหมาะสม 
เจา้หนา้ทีผู่ต้รวจการกระบวนการพจิารณาคดทีีเ่ป็นกลางจะต ้
องฟังการรอ้งเรยีนตามกระบวนการยตุธิรรม 
(หากไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
หรอืดว้ยการไกลเ่กลีย่) 
และจะเขยีนคําคัดสนิเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 
วันตามปฏทินิ 
หลังจากสิน้สดุระยะเวลาการหาขอ้ยตุติามทีอ่ธบิายไวใ้นเอก
สารฉบับนีภ้ายใตหั้วขอ้ กระบวนการหาขอ้ยตุ  ิ
เวน้แตเ่จา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาคดจีะอนุมัตใิหม้กีารขยายระยะเว
ลาตามคํารอ้งขอของทา่น หรอืของโรงเรยีน 
คําอธบิายถงึขัน้ตอนวธิกีารในการรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคด ีการหาขอ้ยตุ ิ
และการพจิารณาคดอียา่งสมบรูณ์นัน้มอียูต่ามดา้นลา่งนี ้
 
การดาํเนนิการตามข ัน้ตอนวธิดีาํเนนิการรอ้งเรยีนตอ่รฐั 
34 CFR §300.151 
ท ัว่ไป 
 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งมขีัน้ตอนทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร
สําหรับ: 
1. การแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีน 

รวมทัง้คํารอ้งเรยีนทีย่ืน่โดยองคก์ร หรอืบคุคลจากรัฐอืน่ 
2. การเผยแพรข่ัน้ตอนการรอ้งเรยีนต่อรัฐใหแ้กบ่ดิามารดา

และบคุคลอืน่ ๆ ทีส่นใจ 
รวมถงึศนูยข์อ้มลูและการฝึกอบรมสําหรับผูป้กครอง 
หน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนและป้องกัน 
ศนูยก์ารดํารงชวีติอสิระ และหน่วยงานทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ 

 
การเยยีวยาสําหรบัการปฏเิสธบรกิารทีเ่หมาะสม 
ในการดําเนนิการกับคํารอ้งเรยีนต่อรัฐทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร
พบวา่ ไมส่ามารถใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมไดนั้น้ 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งจัดการเรือ่ง: 
1. ความลม้เหลวในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้การดําเนนิการแกไ้ขอย่างเหมาะสมเพือ่ตอบสนอ
งความจําเป็นของเด็กนักเรยีน และ  

2. การใหบ้รกิารในอนาคตทีเ่หมาะสมแกเ่ด็กนักเรยีนทีพ่กิ
ารทัง้หมด 
 
 

วธิดีําเนนิการรอ้งเรยีนตอ่รฐัข ัน้ตํา่ 
34 CFR §300.152 
กําหนดเวลาและข ัน้ตอนข ัน้ตํา่ 
 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งกําหนดเวลาของขัน้ตอนการรอ้งเ
รยีนตอ่รัฐไวภ้ายใน 60 วันปฏทินิ 
หลังจากทีไ่ดม้กีารยืน่คํารอ้ง เพือ่:  
1. ดําเนนิการตรวจสอบในสถานทีท่ีเ่ป็นอสิรt 

หากกระทรวงศกึษาธกิารกําหนดวา่ 
การสอบสวนนัน้เป็นสิง่จําเป็น 

2. ใหโ้อกาสแกผู่ร้อ้งเรยีนในการสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแบบปากเปลา่ 
หรอืเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้กลา่วหาในการรอ้งเรยีน 

3. ใหโ้รงเรยีนหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ 
มโีอกาสทีจ่ะตอบสนองตอ่การรอ้งเรยีน 
โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุจะตอ้ง: 
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(ก) ยืน่ขอ้เสนอเพือ่แกไ้ขปัญหาในการรอ้งเรยีนนัน้ 
ตามทีห่น่วยงานเห็นสมควร และ (ข) 
ใหโ้อกาสแกผู่ป้กครองทีย่ืน่คํารอ้ง 
และหน่วยงานทีโ่ดนยืน่คํารอ้งนัน้ 
ไดต้กลงกันโดยสมัครใจเพือ่เขา้รว่มการไกลเ่กลีย่ 

4. ทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
และตัดสนิใจอยา่งเป็นอสิระวา่เขตการศกึษาหรอืหน่วยง
านรัฐอืน่ ๆ นัน้ไดล้ะเมดิขอ้กําหนดในภาค ข. ของ 
IDEA หรอืไม ่และ  

5. ออกคําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อักษรแกผู่ร้อ้งเรยีน 
โดยระบถุงึขอ้กลา่วหาแตล่ะขอ้ในการรอ้งเรยีน 
ประกอบดว้ย: (ก) ขอ้เท็จจรงิทีพ่บ และขอ้สรปุ และ 
(ข) 
เหตผุลของการตัดสนิใจครัง้สดุทา้ยของกระทรวงศกึษา
ธกิาร 
 
 

การขยายเวลา การตดัสนิใจคร ัง้สดุทา้ย 
และการนําไปปฏบิตั ิ 
ขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ของกระทรวงการศกึษาทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ยังจะตอ้ง: 
1. อนุญาตใหม้กีารขยายระยะเวลา 60 

วันตามปฏทินิไดต้อ่เมือ่: (ก) 
เป็นกรณีพเิศษทีเ่กีย่วกับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐโดยเฉพาะ 
หรอื (ข) ผูป้กครองและเขตการศกึษา 
หรอืหน่วยงานของรัฐอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้สมัครใจตกลงทีจ่ะขยายเวลาในการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวธิไีกลเ่กลีย่ หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ 
เพือ่การหาขอ้ยตุ ิหากมบีรกิารดังกลา่วอยูภ่ายในรัฐ 

2. มขีัน้ตอนในการดําเนนิการตามคําแนะนําขัน้สดุทา้ยของ
กระทรวงศกึษาธกิาร หากจําเป็น รวมถงึ: (ก) 
กจิกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ (ข) 
การเจรจา และ (ค) 
การดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมนัน้ 

 
หมายเหต:ุ 
การรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงแคก่ารศกึษาสําหรบัเด็ก
ทีม่คีวามสามารถพเิศษ (Gifted) 
จะไดร้บัการคุม้ครองจากกฎสภาการศกึษาแหง่รฐั 6A-
6.03313 
และความค ุม้ครองตามวธิพีจิารณ าความแบบป้องกนัสาํ
หรบัเด็กนกัเรยีนทีม่พีรสวรรคซ์ ึง่มคีวามสามารถพเิศษ 
และมขีอ้จาํกดัภายใน 90 วนัปฏทินิ 
เวน้แตจ่ะมกีารขยายเวลาทีไ่ดร้บัการอนมุตัใินกรณีพเิศ
ษ  
 
 
การรอ้งเรยีนตอ่รฐัและการพจิารณาคดตีามกระบวนกา
รอนัชอบธรรมตามกฎหมาย  
หากมกีารรอ้งเรยีนตอ่รัฐเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึง่เป็นเรือ่งของการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรร
มตามกฎหมายทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นลา่งนีภ้ายใตหั้วขอ้ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย  
หรอืคํารอ้งเรยีนตอ่รัฐนีม้หีลายประเด็น 
ซึง่สว่นหนึง่หรอืมากกวา่นัน้เป็นสว่นหนึง่ของการพจิารณาคดี
ดังกลา่ว รัฐจะตอ้งระงับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของการรอ้งเรยีนตอ่รัฐทีม่กีารระบไุวใ้นก
ารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
จนกวา่การพจิารณาคดจีะสิน้สดุลง ปัญหาใด ๆ 
ในการรอ้งเรยีนตอ่รัฐทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของการพจิารณาค
ดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 

จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยใชร้ะยะเวลาและวธิกีารทีไ่ดอ้ธบิา
ยไวต้ามขา้งตน้ 
 
หากปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการรอ้งเรยีนตอ่รัฐไดรั้บการตัดสนิกอ่
นหนา้นีใ้นการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตาม
กฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกับคูค่ดเีดยีวกัน (ตัวทา่นเอง 
และเขตการศกึษา) 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายนั้
นจะมผีลผกูพันกับประเด็นดังกลา่ว 
และกระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบวา่ 
การตัดสนิคดมีผีลผกูพัน 
 
คํารอ้งเรยีนเกีย่วกับความลม้เหลวในการดําเนนิการตามกระบ
วนการตัดสนิคดขีองเขตการศกึษา หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ 
ของรัฐ จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจากกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
การยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่รฐั 
34 CFR §300.153 
 
องคก์รหรอืบคุคลธรรมดาอาจยืน่คํารอ้งขอเป็นลายลักษณ์อัก
ษรและลงลายมอืชือ่ตามทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
 
คํารอ้งเรยีนตอ่รัฐจะตอ้งประกอบไปดว้ย:  
1. คําแถลงว่าเขตการศกึษาหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ 

ไดล้ะเมดิขอ้กําหนดในภาค ข. ของ IDEA 
หรอืขอ้บังคับ หรอืขอ้กําหนดของรัฐ 

2. ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นไปตามคําแถลง 
3. ลายมอืชือ่ และขอ้มลูการตดิตอ่สําหรับผูร้อ้งเรยีน และ 
4.

 หากการกลา่วหาวา่ละเมดินัน้เกีย่วขอ้งกบัเด็กนักเรี
ยนคนใดคนหนึง่: 
(ก) ชือ่ของเด็กนักเรยีน 

และทีอ่ยูท่ ีเ่ป็นทีพั่กของเด็กนักเรยีนคนดังกลา่ว 
(ข) ชือ่โรงเรยีนทีเ่ด็กนักเรยีนกําลังเขา้รับการศกึษาอยู ่
(c) ในกรณีทีเ่ป็นเด็กนักเรยีนหรอืผูเ้ยาวท์ีไ่รบ้า้น 

จะตอ้งระบขุอ้มลูการตดิตอ่สําหรับเด็กนักเรยีน 
และชือ่โรงเรยีนทีนั่กเรยีนกําลังเขา้รับการศกึษาอยู ่

(d) คําอธบิายลักษณะของปัญหาของเด็กนักเรยีน 
รวมถงึขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับปัญหา และ 

(e) ทางแกปั้ญหาทีเ่สนอไวใ้นขอบเขตทีเ่ป็นทีรู่จั้กกัน
ดแีละพรอ้มปฏบัิตไิด ้
แกฝ่่ายยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนในขณะทีม่กีารยืน่คํารอ้ง 

 
 
การรอ้งเรยีนจะตอ้งกลา่ววา่ 
การละเมดินัน้ไดเ้กดิขึน้ไมเ่กนิหนึง่ปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บการรอ้งเ
รยีน  
 
ฝ่ายยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่รัฐจะตอ้งสง่สําเนาคํารอ้งเรยีนไปยังเ
ขตการศกึษา หรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ 
ทีใ่หบ้รกิารแกเ่ด็กนักเรยีนในเวลาเดยีวกันกับทีไ่ดย้ืน่คํารอ้งเ
รยีนตอ่กระทรวงศกึษาธกิารดว้ย 
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ข ัน้ตอนการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีาม
กระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
 
 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย 
34 CFR §300.507 
ท ัว่ไป 
 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาสามารถยืน่เรือ่งรอ้งขอใหม้กีารพจิาร
ณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้เสนอหรอืคําปฏเิสธใหเ้ริม่หรอืเปลีย่
นแปลงการวนิจิฉัย การประเมนิผล การตัดสนิใหม้สีทิธิ ์
หรอืการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาของบตุ
รของทา่น หรอืการจัดหา FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น  
 
นอกจากนัน้ ตาม §1008.212, F.S. 
ในกรณีทีผู่อํ้านวยการเขตการศกึษาของทา่นรอ้งขอใหเ้ด็กนั
กเรยีนของทา่นไดรั้บการยกเวน้เป็นพเิศษจากการเขา้รว่มใน
การประเมนิของรัฐ 
และคณะกรรมาธกิารการศกึษาไดป้ฏเิสธคําขอนี ้
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดอีย่างเรง่ดว่นได ้
คํารอ้งขอนีจ้ะถกูสง่ไปยังกระทรวงศกึษาธกิาร 
ทา่นจะไดรั้บแจง้เกีย่วกับบรกิารทางกฎหมายใด ๆ 
และบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มเ่สยีคา่ใชจ้่าย 
หรอืมคีา่บรกิารไมม่ากนัก ตามคําขอของทา่น 
กระทรวงศกึษาธกิารจะจัดใหม้กีารพจิารณาเรือ่งนีร้ว่มกับสํานั
กงานใหบ้รกิารดา้นการพจิารณาคดแีหง่รัฐฟลอรดิา 
การพจิารณาคดจีะตอ้งเริม่ภายใน 20 วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
หลังจากทีไ่ดรั้บคํารอ้งของทา่น 
ผูพ้พิากษากฎหมายปกครอง (ALJ) จะตอ้งชีข้าดภายใน 10 
วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
หลังจากการพจิารณาคดแีบบเรง่ด่วนไดส้ิน้สดุลงแลว้ 
 
คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมายจะตอ้งชีแ้จงถงึการละเมดิเกดิขึน้ไมเ่กนิสองปีกอ่
นทีท่า่นหรอืเขตการศกึษาทราบเรือ่ง 
หรอืควรจะทราบเกีย่วกับการดําเนนิการทีถ่กูกลา่วหาวา่เป็นเ
หตแุหง่การรอ้งเรยีนตามกระบวนการยตุธิรรม 
 
ระยะเวลาขา้งตน้ไมส่ามารถใชก้ับทา่นได ้
หากทา่นไมส่ามารถยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกร
ะบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายภายในระยะเวลาทีกํ่าหน
ดไดเ้นือ่งจาก:  
1. เขตการศกึษาไดร้ะบวุา่ 

มกีารแกไ้ขปัญหาทีร่ะบไุวใ้นขอ้รอ้งเรยีนแลว้ หรอื 
2. เขตการศกึษาปิดบังขอ้มลูจากทา่นวา่ 

จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบเรือ่ง ภายใตภ้าค ข. ของ 
IDEA  
 
 

บรกิารทางกฎหมาย 
เขตการศกึษาจะตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบเกีย่วกับบรกิารทางกฎ
หมายและบรกิารอืน่ ๆ ทีไ่มม่คีา่ใชจ้่าย 
หรอืเสยีคา่ใชจ้่ายไมม่ากนัก ทีม่อียูใ่นพืน้ที ่หากทา่นรอ้งขอ 
หรอืหากทา่นหรอืเขตการศกึษายืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณ
าคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย 
34 CFR §300.508 
ท ัว่ไป 
 
ในการขอการพจิารณาคด ีทา่นหรอืเขตการศกึษา 

(หรอืทนายความของทา่น 
หรอืทนายความของเขตการศกึษา) 
จะตอ้งสง่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันช
อบธรรมตามกฎหมายใหก้ับอกีฝ่ายหนึง่ 
คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมายดังกลา่วจะตอ้งมเีนือ้หาทัง้หมดตามทีไ่ดร้ะบดุา้น
ลา่ง และตอ้งถกูเก็บเป็นความลับ  
 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาใด ๆ 
ทีย่ืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธ
รรมตามกฎหมาย 
จะตอ้งสง่สําเนาคํารอ้งดังกลา่วใหแ้กก่ระทรวงศกึษาธกิารดว้
ย 
 
เนือ้หาของคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวน
การอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
คําขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตาม
กฎหมายจะตอ้งประกอบไปดว้ย: 
1. ชือ่ของเด็กนักเรยีน 
2. ทีอ่ยูซ่ ึง่เป็นทีพํ่านักของเด็กนักเรยีน 
3. ชือ่โรงเรยีนของเด็กนักเรยีน 

 
4. หากเด็กนักเรยีนเป็นเด็กหรอืผูเ้ยาวท์ีไ่รบ้า้น 

จะตอ้งระบขุอ้มลูการตดิตอ่สําหรับเด็กนักเรยีน 
และชือ่โรงเรยีนทีนั่กเรยีนกําลังเขา้รับการศกึษาอยู ่

5. คําอธบิายลักษณะของปัญหาของเด็กนักเรยีนทีเ่กีย่วขอ้
งกับการดําเนนิการทีเ่สนอหรอืไดรั้บการปฏเิสธ 
รวมถงึขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับปัญหา และ 

6. ทางออกของปัญหาทีเ่สนอไวใ้นขอบเขตทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนั
ดแีละพรอ้มปฏบัิตไิด ้แกท่า่นหรอืเขตการศกึษา ณ 
เวลานัน้ 
 

โดยตอ้งมหีนงัสอืแจง้ใหท้ราบกอ่นทีจ่ะมกีารพจิารณาค
ดตีามคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอ ั
นชอบธรรมตามกฎหมาย 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาอาจไมไ่ดรั้บการพจิารณาคดตีามกระ
บวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
จนกวา่ทา่นหรอืเขตการศกึษา (หรอืทนายความของทา่น 
หรอืทนายความของเขตการศกึษา) 
จะไดย้ืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอ
บธรรมตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึขอ้มลูทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
 
ไมม่มีลูเพยีงพอสําหรบัการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดี
ตามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
เพือ่ใหคํ้ารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอ
บธรรมตามกฎหมายนัน้เป็นไปอย่างถกูตอ้ง 
คํารอ้งดังกลา่วจะตอ้งมมีลูเพยีงพอ 
คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมายจะตอ้งไดรั้บการพจิารณาวา่มมีลู 
(เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นเนือ้หาขา้งตน้) 
เวน้แตฝ่่ายทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอใหพ้จิารณาคดนัีน้ 
(ตัวทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีรั่บฟังคําชีแ้จงและอกีฝ่ายหนึง่ทราบเรือ่ง
การไดรั้บคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันช
อบธรรมตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 
วันตามปฏทินิ 
และฝ่ายทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอนัน้เชือ่วา่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณ
าคดดัีงกลา่วนัน้ไม่ตรงตามขอ้กําหนดดา้นบน 
 
ภายในหา้วันนับจากวันทีไ่ดรั้บการแจง้ใหอ้กีฝ่ายทราบ 
ฝ่ายทีไ่ดรั้บคํารอ้ง (ตัวทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
จะพจิารณาวา่คําขอไตส่วนตามกระบวนการพจิารณานีม้มีลูเ
พยีงพอหรอืไม ่
เจา้หนา้ทีรั่บฟังคําชีแ้จงจะตอ้งตัดสนิวา่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิ
ารณาคดดัีงกลา่ว 
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มคีณุสมบัตติรงตามขอ้กําหนดขา้งตน้หรอืไม ่
และจะแจง้ใหท้า่นและทางเขตการศกึษาทราบทันท ี
 
การแกไ้ขคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนก
ารอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาอาจเปลีย่นแปลงคํารอ้งขอใหม้กีารพิ
จารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายไดเ้ฉพ
าะเมือ่:  
1. อกีฝ่ายยอมรับการเปลีย่นแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

และอกีฝ่ายมโีอกาสทีจ่ะแกไ้ขปัญหาตามคํารอ้งขอใหม้ี
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหม
ายผ่านผา่นการประชมุเพือ่หาขอ้ยุตติามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้ ้
านลา่ง หรอื 

2. ไมช่า้กวา่หา้วันกอ่นทีก่ระบวนการพจิารณาคดจีะเริม่ตน้
ขึน้ 
และเจา้หนา้ทีรั่บฟังคําชีแ้จงอนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแป
ลงได ้

 
หากฝ่ายทีร่อ้งเรยีน (ตัวทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทําการเปลีย่นแปลงใด ๆ ตอ่คํารอ้งดังกลา่ว 
กําหนดเวลาสําหรับการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิ(ภายใน 15 
วันตามปฏทินินับจากวันทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาค
ดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายนัน้) 
และกําหนดเวลาสําหรับการหาขอ้ยตุ ิ(ภายใน 30 
ตามปฏทินินับจากวันทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตี
ามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายนัน้) 
จะเริม่ขึน้อกีครัง้ตามวันทีท่ีป่รากฏในคํารอ้งทีไ่ดรั้บการแกไ้ข 
 
คําตอบจากหนว่ยงานการศกึษาทอ้งถิน่ (LEA) 
หรอืเขตการศกึษา 
ตอ่การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนั
ชอบธรรมตามกฎหมาย 
หากเขตการศกึษาดังกลา่วไม่ไดส้ง่หนังสอืแจง้เป็นลายลักษ
ณ์อักษรแกท่า่นลว่งหนา้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 
การแจง้เป็นลายลกัษณ อ์กัษรลว่งหนา้ 
เกีย่วกับเนือ้หาเรือ่งทีม่อียูใ่นคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตี
ามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย ภายใน 10 
วันปฏทินิหลังจากทีไ่ดรั้บคํารอ้งแลว้ 
เขตการศกึษาจะตอ้งสง่คําตอบใหท้า่น 
โดยมขีอ้มลูดังตอ่ไปนี:้ 
1. คําอธบิายวา่เหตใุดเขตการศกึษาจงึไดเ้สนอหรอืปฏเิสธ

ไมดํ่าเนนิการตามคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระ
บวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 

2. คําอธบิายเกีย่วกับตัวเลอืกอืน่ ๆ ทีท่มี IEP 
ของเด็กนักเรยีนของทา่นไดพ้จิารณาไว ้
และเหตผุลทีตั่วเลอืกเหลา่นัน้ไดรั้บการปฏเิสธ 

3. รายละเอยีดของแตล่ะขัน้ตอนการประเมนิ 
การประเมนิผล บันทกึ 
หรอืรายงานทีเ่ขตการศกึษาใชเ้ป็นพืน้ฐานสําหรับการ
ดําเนนิการทีไ่ดเ้สนอหรอืปฏเิสธไป และ 

4. คําอธบิายเกีย่วกับปัจจัยอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิการทีเ่ขตการศกึษาไดเ้สนอหรื
อปฏเิสธไป 

 
การใหข้อ้มลูตามรายการ 1-4 
ขา้งตน้นัน้ไมไ่ดเ้ป็นเหตุผลทีเ่ขตการศกึษาสามารถอา้งไดว้า่ 
คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมต
ามกฎหมายของทา่นนัน้ไมม่มีลูได ้
 
คําตอบจากหนว่ยงานอืน่ 
ตอ่การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนั
ชอบธรรมตามกฎหมาย 
นอกเสยีจะมกีารระบไุวใ้ตหั้วขอ้ยอ่ยตามดา้นบนนี ้
คําตอบจาก LEA หรอืเขตการศกึษา 
ตอ่การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนั

ชอบธรรมตามกฎหมาย ภายใน 10 
วันปฏทินิหลังจากทีไ่ดรั้บคํารอ้งใหม้กีารพจิารณาคดแีลว้ 
ฝ่ายทีไ่ดรั้บคํารอ้งใหม้กีารพจิารณาคดจีะตอ้งสง่คําตอบใหแ้
กอ่กีฝ่ายหนึง่ โดยระบถุงึปัญหาต่าง ๆ 
ในคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคด ี
 
แบบฟอรม์ตวัอยา่ง 
34 CFR §300.509 
ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานดา้นการศกึษาของรัฐ (SEA) 
กระทรวงศกึษาธกิารจะตอ้งมแีบบฟอรม์ตัวอยา่ง 
เพือ่ชว่ยใหท้า่นสามารถยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีา
มกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
และคํารอ้งสําหรับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐ อยา่งไรก็ตาม SEA 
หรอืเขตการศกึษาจะไมกํ่าหนดใหท้า่นตอ้งใชแ้บบฟอรม์ตัวอ
ยา่งเหลา่นี ้ในความเป็นจรงิแลว้ 
ทา่นสามารถใชแ้บบฟอรม์เหลา่นี ้
หรอืแบบฟอรม์รูปแบบอืน่ทีเ่หมาะสมได ้
โดยตอ้งระบถุงึขอ้มลูทีจํ่าเป็นสําหรับการยืน่คํารอ้งขอใหม้กีา
รพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
หรอืคํารอ้งสําหรับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
 
การจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้นการศกึษาของเ
ด็กนกัเรยีนของทา่น ในระหวา่งทีม่กีารพจิารณาคด ี 
34 CFR §300.518 
เวน้แตจ่ะเป็นกรณีทีร่ะบไุวด้า้นลา่งภายใตหั้วขอ้ 
การเปล ีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้
นการศกึษาเน ือ่งจากการลงโทษทางวนิยั 
เมือ่มกีารสง่คํารอ้งใหม้กีารพจิารณาคดใีหแ้กอ่กีฝ่ายหนึง่แลว้ 
ในระหวา่งทีม่กีารหาขอ้ยตุ ิ
และในระหวา่งทีกํ่าลังรอคําตัดสนิของการพจิารณาคดตีามกร
ะบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายทีเ่ป็นกลาง 
หรอืคําตัดสนิจากศาลอยูน่ี ้นอกจากทา่นและ SEA 
หรอืเขตการศกึษาจะตกลงรว่มกันเป็นอยา่งอืน่แลว้ 
เด็กนักเรยีนของทา่นจะยังคงศกึษาอยูใ่นการจัดกลุม่ตามระดั
บความสามารถดา้นการศกึษาเดมิของตนเอง 
 
ถา้การรอ้งขอการพจิารณาคดตีามกระบวนการยตุธิรรมเกีย่วข ้
องกับการสมัครเขา้เรยีนในโรงเรยีนของรัฐครัง้แรกเด็กของคุ
ณตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากโรงเรยีนของรัฐโดยปกตจินกวา่
จะเสร็จสิน้กระบวนการดังกลา่วทัง้หมด 
 
หากคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธร
รมตามกฎหมายนีเ้กีย่วขอ้งกับการบรกิารเบือ้งตน้ ภายใตภ้าค 
ข. ของ IDEA 
สําหรับเด็กนักเรยีนทีกํ่าลังอยูใ่นชว่งสง่ตอ่จากทีอ่ยูภ่ายใตภ้า
ค ค. ของ IDEA ไปเป็นภาค ข. ของ IDEA 
และไมม่สีทิธิรั์บบรกิารตามภาค ค. 
เนือ่งจากมอีายคุรบสามขวบแลว้ 
เขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งใหบ้รกิารตามทีกํ่าหนดไวใ้นภาค 
ค. แกเ่ด็กนักเรยีนดังกลา่ว 
หากพบวา่เด็กนักเรยีนมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบรกิารตามภาค ข. 
ของ IDEA 
และทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมใหเ้ด็กไดรั้บบรกิารการศกึษาพเิศ
ษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ ๆ เป็นครัง้แรกได ้
ในระหวา่งรอผลการพจิารณาคด ี
ทางเขตการศกึษาจะตอ้งใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิา
รทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มไ่ดเ้ป็นขอ้โตแ้ยง้ 
(บรกิารทีท่า่นและเขตการศกึษาเห็นพอ้งตอ้งกัน) 
 
กระบวนการเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
34 CFR §300.510 
การประชุมเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
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ภายใน 15 
วันตามปฏทินินับจากวันทีไ่ดรั้บคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาค
ดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
และกอ่นทีก่ารพจิารณาคดดัีงกลา่วจะเริม่ขึน้ 
เขตการศกึษาจะตอ้งประชมุรว่มกนักบัทา่นและสมาชกิทีเ่กีย่ว
ขอ้ง หรอืสมาชกิของทมี IEP 
ซึง่มคีวามรูเ้ฉพาะสําหรับขอ้เท็จจรงิทีร่ะบไุวใ้นคํารอ้งทีข่อใ
หม้กีารพจิารณาคดดัีงกลา่ว การประชมุ:  
1. จะตอ้งมตัีวแทนของเขตการศกึษาทีม่อํีานาจในการตัดสิ

นใจในนามของเขตการศกึษา และ 
2. ไมจํ่าเป็นตอ้งมทีนายของเขตการศกึษาเขา้รว่มประชมุ 

นอกจากทา่นจะมทีนายความมาดว้ย  
 
ทา่นและเขตการศกึษาจะตอ้งระบถุงึสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งของ
ทมี IEP ทีจ่ะเขา้รว่มการประชมุนี ้
 
วัตถปุระสงคข์องการประชมุนีค้อื 
เพือ่ใหท้า่นสามารถพดูคยุเกีย่วกับคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณ
าคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
และขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานของการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณา
คดคีรัง้นี ้
เพือ่ทีว่า่เขตการศกึษาจะไดม้โีอกาสทีจ่ะหาขอ้ยตุใิหไ้ด ้
 
ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารประชมุเพือ่หาขอ้ยตุนิี ้หากว่า:  
1. ทา่นและเขตการศกึษาทําการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อั

กษรเพือ่ยกเวน้การประชมุ หรอื  
2. ทา่นและเขตการศกึษาตกลงทีจ่ะใชก้ระบวนการไกลเ่ก

ลีย่ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ การไกลเ่กล ีย่ 
 

ระยะเวลาสําหรบัการหาขอ้ยตุ ิ
หากเขตการศกึษาไมไ่ดดํ้าเนนิการแกไ้ขตามคํารอ้งขอใหม้กี
ารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายเพื่
อใหท้า่นพงึพอใจภายใน 30 วันตามปฏทินินับจากวันทีไ่ด ้
รับคํารอ้งเพือ่ขอใหม้กีารพจิารณาคดดัีงกลา่ว 
(ในระหวา่งชว่งเวลาสําหรับขัน้ตอนการหาขอ้ยตุ)ิ 
การพจิารณาคดตีาม 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายอาจเกดิขึน้ได ้
 
ระยะเวลา 45 
วันปฏทินิสําหรับการตัดสนิใจขัน้สดุทา้ยจะเริม่ขึน้เมือ่ระยะเว
ลาการหาขอ้ยุต ิ30 วันปฏทินิสิน้สดุลง 
โดยมขีอ้ยกเวน้บางประการสําหรับการปรับเปลีย่นชว่งเวลาก
ารหาขอ้ยตุ ิ30 วันปฏทินิ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง  
 
ยกเวน้กรณีทีท่ัง้ทา่นและเขตการศกึษาไดต้กลงทีจ่ะสละสทิ
ธิใ์นกระบวนการหาขอ้ยตุ ิหรอืเพือ่ใชก้ารไกลเ่กลีย่ 
หากทา่นไมไ่ดเ้ขา้ร่วมในการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุนิีจ้ะทําใหร้
ะยะเวลาสําหรับขัน้ตอนการหาขอ้ยตุแิละการพจิารณาคดตีาม
กระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายนัน้ยาวนานออกไป 
จนกวา่ทา่นจะยนิยอมเขา้รว่มในการประชมุนี ้
 
หากวา่ หลังจากทีไ่ดพ้ยายามดําเนนิการอยา่งสมเหตสุมผล 
รวมถงึไดจั้ดทําเอกสารเพือ่บันทกึถงึการดําเนนิการดังกลา่วแ
ลว้ 
เขตการศกึษายังไมส่ามารถเชญิใหท้า่นเขา้รว่มการประชมุเพื่
อหาขอ้ยตุไิดอ้กี เขตการศกึษาอาจจะขอให ้ALJ 
ยกฟ้องการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎ
หมายของทา่นได ้
เอกสารเกีย่วกับความพยายามในการดําเนนิการดังกลา่วจะต ้

องมบัีนทกึความพยายามของเขตการศกึษาในการจัดเวลาแล
ะสถานทีท่ีไ่ดต้กลงกันไวแ้ลว้ เชน่: 
1. บันทกึรายละเอยีดของการใชส้ายโทรศัพทเ์พือ่โทรออก 

หรอืความพยายามทีจ่ะโทรออก 
และผลของการโทรเหลา่นัน้ 

2. สําเนาจดหมายตา่ง ๆ ทีส่ง่ใหแ้กท่า่น และคําตอบรับใด 
ๆ ทีไ่ดรั้บ และ 

3. รายละเอยีดของการเขา้เยีย่มบา้นหรอืสถานทีทํ่างานขอ
งทา่น และผลของการเขา้เยีย่มเหลา่นัน้ 

 
หากเขตการศกึษาไมส่ามารถจัดการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุไิดภ้
ายใน 15 
วันปฏทินินับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้เรือ่งคํารอ้งขอใหม้กีารพจิาร
ณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายของทา่น 
หรอื ไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุไิด ้
ทา่นอาจขอให ้ALJ สั่งใหเ้ริม่การพจิารณาคดเีริม่ภายใน 45 
วันปฏทินิไดเ้ลย 
 
 
การปรบัเปลีย่นระยะเวลา 30 
วนัปฏทินิสําหรบัการหาขอ้ยตุ ิ
 
หากทา่นและเขตการศกึษาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่
อสละสทิธิใ์นการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายจะ
เริม่ขึน้ในวันหลังจากที ่45 วันตามปฏทินิไดผ้า่นพน้ไปแลว้ 
 
หลังจากทีไ่ดม้กีารเริม่การไกลเ่กลีย่หรอืการประชมุเพือ่หาข ้
อยตุไิปแลว้ และกอ่นทีจ่ะสิน้สดุระยะเวลาการหาขอ้ยตุ ิ30 
วันปฏทินิ 
หากทา่นหรอืเขตการศกึษาไดต้กลงกันเป็นลายลักษณอ์ักษร
วา่ ไมม่ขีอ้ตกลงใดทีจ่ะเป็นไปได ้
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายจะ
เริม่ขึน้ในวันหลังจากที ่45 วันตามปฏทินิไดผ้า่นพน้ไปแลว้  
 
หากทา่นและเขตการศกึษาตกลงทีจ่ะใชก้ารไกลเ่กลีย่ 
หลังจากสิน้สดุระยะเวลาการหาขอ้ยตุ ิ30 วันปฏทินิแลว้ 
ทัง้สองฝ่ายจะสามารถตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเพือ่ใหเ้
ริม่ดําเนนิการไกลเ่กลีย่ จนกวา่จะตกลงกันได ้อยา่งไรก็ตาม 
หากทา่นหรอืเขตการศกึษาถอนตัวออกจากขัน้ตอนการไกลเ่
กลีย่ การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตาม 
 
 
 
 
กฎหมายจะเริม่ขึน้ในวันหลังจากที ่45 
วันตามปฏทินิไดผ้า่นพน้ไปแลว้ 
 
ขอ้ตกลงการประนปีระนอมยอมความทีเ่ป็นเป็นลายลกั
ษณอ์กัษร 
หากสามารถหาขอ้ยตุติอ่ขอ้พพิาทไดใ้นการประชมุเพือ่หาขอ้
ยตุนัิน้ 
ทา่นและเขตการศกึษาจะตอ้งทําการตกลงรว่มกันทางกฎหม
าย ซึง่:  
1. จะตอ้งไดรั้บการลงนามทัง้ฝ่ายตัวทา่นเอง 

และตัวแทนของเขตการศกึษาทีม่อํีานาจกระทําการแท
นเขตการศกึษาได ้และ 

2. สามารถใชบั้งคับไดใ้นศาลของรัฐทีม่เีขตอํานาจ 
(ศาลระดับรัฐทีม่อํีานาจในการพจิารณาคดปีระเภทนี)้ 
หรอืในศาลแขวงของสหรัฐอเมรกิา 
หรอืโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 

 
ระยะเวลาการทบทวนขอ้ตกลง 
หากทา่นและเขตการศกึษาไดทํ้าการตกลงกันอันเป็นผลมาจ
ากการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 
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(ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
สามารถยกเลกิขอ้ตกลงทีท่ัง้ทา่นและเขตการศกึษาไดล้งนา
มไวไ้ดภ้ายในสามวันทําการ  
 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎ
หมาย 
 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎ
หมายทีเ่ป็นกลาง 
34 CFR §300.511 
ท ัว่ไป 
เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระ
บวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้พพิาทจะตอ้งมโีอกา
สไดรั้บการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎ
หมายทีเ่ป็นกลาง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นสว่นของ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย  และ กระบวนการหาขอ้ยตุ  ิ
 
หมายเหต:ุ นอกจากการรอ้งขอใหม้กีารไกลเ่กลีย่ 
และยืน่เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ่รฐัแลว้ 
ผูป้กครองและเขตการศกึษามสีทิธิท์ ีจ่ะขอใหม้กีารพจิา
รณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมายทีเ่ป็
นกลางดว้ย โดยสามารถรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคด ี
ในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้เสนอหรอืคําปฏเิสธใหเ้ร ิม่หรอื
เปลีย่นแปลงการวนิจิฉยั การประเมนิผล 
การจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้นการศกึษา 
หรอืการจดัหา FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
หากจาํเป็นตอ้งมกีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัช
อบธรรมตามกฎหมาย 
การพจิารณาคดดีงักลา่วจะไดร้บัการดําเนนิการโดยกร
ะทรวงศกึษาธกิาร ผา่นทาง ALJ 
และสํานกังานใหบ้รกิารดา้นการพจิารณาคดแีหง่รฐัฟล
อรดิา (DOAH) 
ตามบทบญัญตัแิละกฎสภาการศกึษาแหง่รฐัฟลอรดิา้ 
 
ฟลอรดิา้มกีระบวนการอันชอบธรรมทีค่รบถว้นแบบ 
"ขัน้เดยีว" ซึง่ SEA หรอืหน่วยงานระดับรัฐ หรอืองคก์รอืน่ 
(นอกจากเขตการศกึษา) 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจัดใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนก
ารอันชอบธรรมตามกฎหมายขึน้ 
การอทุธรณ์ผลการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรม
ตามกฎหมายนัน้จะถกูสง่ไปทีศ่าลชัน้ตน้ 
หรอืศาลทีม่อํีานาจพจิารณาในเขตหลายทอ้งทีร่ะดับรัฐโดยต
รง    
 
เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาคดทีีเ่ป็นธรรม (เชน่ ALJ) 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุ เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาคด:ี 
1. จะตอ้งไมเ่ป็นพนักงานของ SEA 

หรอืของเขตการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษา 
หรอืการดแูลเด็กนักเรยีน อย่างไรก็ตาม 
จะไมถ่อืวา่บคุคลใด ๆ 
นัน้ไมเ่ป็นพนักงานของหน่วยงานเพยีงเพราะเขา/เธอนั้
นไดรั้บเงนิจากหน่วยงานนัน้เพือ่ใหเ้ป็นเจา้หนา้ทีผู่พ้จิา
รณาคด ี

2. จะตอ้งไมม่คีวามสนใจทัง้ทางสว่นตัวและทางอาชพีทีข่ั
ดตอ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาคดขีองเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่
วขอ้งในการพจิารณาคด ี

3. จะตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบทบัญญัตขิอง IDEA 
ระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลกลางและรัฐในเรือ่งทีเ่กีย่ว
กับ IDEA และการตคีวามทางกฎหมายของ IDEA 
โดยศาลของรัฐบาลกลางและศาลระดับรัฐ และ 

4. จะตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในการดําเนนิการพจิาร
ณา 

และทําการตัดสนิใจและเขยีนคําตัดสนิทีส่อดคลอ้งกบัก
ารปฏบัิตติามกฎหมายอยา่งเหมาะสม 

 
กระทรวงการศกึษาธกิารจะเก็บรายชือ่บคุคลทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็น 
ALJ ซึง่จะตอ้งระบถุงึคณุสมบัตขิองแตล่ะคนไว ้
 
 
ประเด็นในการพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรร
มตามกฎหมาย 
ฝ่าย (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทีร่อ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดนัีน้ไมส่ามารถนําประเด็นพพิาท
ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอั
นชอบธรรมตามกฎหมาย ขึน้มากล่าวในการพจิารณาคดไีด ้
นอกเสยีจากวา่จะไดรั้บความเห็นชอบจากอกีฝ่ายหนึง่ 
 
ระยะเวลาในการขอใหม้กีารพจิารณาคด ี
ทา่นหรอืเขตการศกึษาจะตอ้งขอใหม้กีารพจิารณาอย่างเป็นก
ลางสําหรับการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอั
นชอบธรรมตามกฎหมายภายในระยะเวลาสองปี 
นับจากวันทีท่า่นหรอืเขตการศกึษาทราบเรือ่ง 
หรอืควรจะทราบเกีย่วกับปัญหาทีถู่กระบไุวใ้นคํารอ้งขอใหม้กี
ารพจิารณาคด ี 
 
ขอ้ยกเวน้ของระยะเวลา 
ระยะเวลาขา้งตน้จะไมใ่ชบั้งคับกับทา่น 
หากทา่นไมส่ามารถยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกร
ะบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายไดเ้นือ่งจาก:  
1. เขตการศกึษาไดร้ะบวุา่ มกีารแกไ้ขปัญหา 

หรอืสิง่ทีถ่กูระบไุวใ้นคํารอ้งทีท่า่นยืน่เพือ่ขอใหม้กีารพจิ
ารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
หรอื 

2. เขตการศกึษาปิดบังขอ้มลูจากทา่นวา่ 
จําเป็นตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบเรือ่ง ภายใตภ้าค ข. ของ 
IDEA  
 
 

สทิธใินการพจิารณาคด ี
34 CFR §300.512 
ท ัว่ไป 
 
ทกุฝ่ายในการพจิารณคด ี
(รวมถงึการพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้งกับขัน้ตอนทางวนัิย) 
มสีทิธทิีจ่ะ: 
1.  มทีีป่รกึษาเป็นผูแ้ทนตน 

หรอืมตัีวแทนทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมภายใตค้ณุสมบัตแิ
ละมาตรฐานทีกํ่าหนดไวใ้นกฎ 28-106.106 และ 28-
106.107, F.A.C. เป็นผูแ้ทนตน 
หรอืมบีคุคลทีม่คีวามรูพ้เิศษหรอืไดรั้บการฝึกอบรมเกีย่ว
กับปัญหาของเด็กนักเรยีนทีพ่กิารเขา้รว่มฟังการพจิารณ
า หรอืทกุอยา่งขา้งตน้รวมกัน  

2. แสดงหลักฐานและเผชญิหนา้ ถามคา้น 
และขอใหพ้ยานเขา้ร่วมการพจิารณาคดดีว้ย 

 
 
 
 
3. หา้มไมใ่หม้กีารนําพยานหลักฐานใด ๆ 

ทียั่งไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่บคุคลนัน้อย่างนอ้ยหา้วันทําการก่
อนการพจิารณาคด ีไปใชใ้นการพจิารณาคด ี

4. ขอรับบันทกึการพจิารณาคดคํีาตอ่คําเป็นลายลักษณ์อัก
ษร หรอืทางอเิล็กทรอนกิส ์
ตามแตค่วามตอ้งการของทา่น และ 
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5. ขอรับเอกสารทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิและผลการตัดสนิทางอเิล็
กทรอนกิส ์หรอืทางลายลักษณ์อักษร 
ตามแตค่วามตอ้งการของทา่น 
 

การเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ 
กอ่นทีจ่ะมกีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตาม
กฎหมายอยา่งนอ้ยหา้วันทําการ 
ทา่นและเขตการศกึษาจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูการประเมนิทัง้ห
มดทีเ่สร็จสิน้ลงกอ่นวันนัน้ รวมถงึคําแนะนําตา่ง ๆ 
จากการประเมนิเหลา่นัน้ทีท่า่นหรอืเขตการศกึษาตัง้ใจจะใชใ้
นการพจิารณาคดแีกก่ันและกัน ALJ 
อาจหา้มไมใ่หฝ่้ายทีไ่มป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดนีใ้ชก้ารประเมนิ
หรอืคําแนะนําทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาคด ี
หากไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากอกีฝ่ายหนึง่กอ่น 
 
สทิธขิองผูป้กครองในการพจิารณาคด ี
ทา่นตอ้งไดรั้บสทิธิท์ีจ่ะ:  
1. ใหบ้ตุรของทา่นปรากฏตัวในการพจิารณาคด ี
2. เปิดใหส้าธารณชนทั่วไปเขา้ฟังได ้และ 
3. ขอรับบันทกึการพจิารณาคด ี

เอกสารขอ้เท็จจรงิทีค่น้พบ 
และผลการตัดสนิโดยไมม่คีา่ใชจ้่าย  
 
 

การตดัสนิในการพจิารณาคด ี
34 CFR §300.513 
การตดัสนิของ ALJ 
 
การตัดสนิของ ALJ ในเรือ่งทีบ่ตุรของทา่นจะไดรั้บ FAPE 
หรอืไมนั่น้ ตอ้งเป็นไปตามเหตผุลทีเ่ป็นสาระสําคัญ  
 
ในเรือ่งทีอ่า้งถงึการละเมดิขัน้ตอนนัน้ 
เจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาคดอีาจเห็นวา่บตุรของทา่นไมไ่ดรั้บ 
FAPE เฉพาะในกรณีทีค่วามบกพร่องทางกระบวนการนัน้:  
1. ไดแ้ทรกแซงสทิธขิองเด็กทีจ่ะไดรั้บ FAPE 
2. ไดข้ัดขวางโอกาสของทา่นทีจ่ะเขา้รว่มกับขัน้ตอนการตั

ดสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกับการทีบ่ตุรของทา่นจะไดรั้บบรกิาร 
FAPE เป็นอยา่งมาก หรอื 

3. ไดก้อ่ใหเ้กดิการกดีกันสทิธปิระโยชนด์า้นการศกึษา 
 
 
ขอ้กําหนดในการตคีวาม 
ไมม่บีทบัญญัตใิด ๆ 
ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ทีส่ามารถถกูตคีวามเพือ่หา้มไมใ่ห ้ALJ 
สั่งใหเ้ขตการศกึษาปฏบัิตติามขอ้กําหนดในสว่นของการคุม้ค
รองขอ้มลูสว่นบคุคลของขอ้บังคับของรัฐบาลกลางภายใตภ้า
ค ข. ของ IDEA (34 CFR §§300.500 ถงึ 300.536) ได ้
 
การรอ้งเพือ่ขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอ ั
นชอบธรรมตามกฎหมายทีเ่ป็นกลาง เป็นอกีคดหีนึง่  
ไมม่ขีอ้กําหนดในสว่นของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ขอ้บังคับของรัฐบาลกลางภายใตภ้าค ข. ของ IDEA (34 
CFR §§300.500 ถงึ 300.536) 
ทีส่ามารถถกูตคีวามเพือ่หา้มไมใ่หท้า่นยืน่คํารอ้งขอใหม้กีาร
พจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
ทีแ่ยกตา่งหาก 
สําหรับปัญหาทีต่า่งจากคํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาทีไ่ดย้ืน่ไ
ปแลว้ 
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ขอ้เท็จจรงิและผลการตดัสนิสําหรบัคณะกรรมการทีป่ร ึ
กษาและประชาชนท ัว่ไป  
หลังจากทีไ่ดล้บขอ้มลูทีส่ามารถระบถุงึตัวบคุคลแลว้ SEA 
หรอืเขตการศกึษา 
(แลว้แต่วา่ใครจะเป็นผูรั้บผดิชอบการพจิารณาคดขีองทา่น) 
จะตอ้ง: 
1. ใหข้อ้เท็จจรงิและการตัดสนิในการพจิารณาคดตีามกระ

บวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย หรอืการอทุธรณ ์
แกค่ณะกรรมการทีป่รกึษาการศกึษาพเิศษของรัฐ และ 

2. ประกาศใหข้อ้เท็จจรงิและการตัดสนิในการพจิารณาคดี
แกส่าธารณะ 
 
 

การอทุธรณ์ 
 
คําตดัสนิเด็ดขาด การอทุธรณ ์
และการพจิารณาทีเ่ป็นกลาง 
34 CFR §300.514 
คําตดัสนิเด็ดขาดของการพจิารณาคด ี 
 
การตัดสนิในการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตา
มกฎหมาย 
(ซึง่รวมถงึการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับขัน้ตอนทางวนัิยดว้
ย) นัน้ถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 
เวน้แตบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาคดนัีน้ 
(ทา่นหรอืเขตการศกึษา) จะอทุธรณ์คําตัดสนิ 
โดยการดําเนนิการทางแพง่ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง 
 
กําหนดการและความสะดวกในการพจิารณา 
และการทบทวน 
34 CFR §300.515 
 
SEA จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไมเ่กนิ 45 
วันตามปฏทินิหลังจากระยะเวลา 30 
วันตามปฏทินิสําหรับการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุไิดส้ ิน้สดุลงแล ้
ว หรอื ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตหั้วขอ้ยอ่ย 
การปรบัเปล ีย่นระยะเวลา 30 
วนัปฏทินิสาํหรบัการหาขอ้ยตุ  ิไมเ่กนิ 45 วันปฏทินิ 
หลังจากระยะเวลาทีไ่ดป้รับเปลีย่นนัน้ไดส้ิน้สดุลงแลว้:  
1. การพจิารณาคดไีดม้คํีาตัดสนิขัน้สดุทา้ยออกมา และ 
2. สําเนาของคําตัดสนิไดถ้กูจัดสง่ทางไปรษณียไ์ปยังแต่ล

ะฝ่าย 
 
ALJ อาจใหก้ารขยายเวลาเฉพาะทีน่อกเหนอืไปจากชว่งเวลา 
45 วันตามปฏทินิตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 
ตามคําขอของฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 
การพจิารณาคดแีตล่ะครัง้จะตอ้งไดรั้บการดําเนนิการในเวลา
และสถานทีท่ีเ่หมาะสมสําหรับทา่นและบตุรของทา่น 

 
การดาํเนนิการทางแพง่ 
รวมถงึชว่งเวลาทีจ่ะดําเนนิการดงักลา่ว 
34 CFR §300.516 
ท ัว่ไป 
 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ (คณุหรอืเขตการศกึษา) 
ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับขอ้เท็จจรงิและการตัดสนิในการพจิารณาคดี
นัน้ 
(ซึง่รวมถงึการพจิารณาคดทีีเ่กีย่วขอ้งกับขัน้ตอนทางวนัิยดว้
ย) 
มสีทิธิท์ีจ่ะดําเนนิการทางแพง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็น
ทีถ่กูนําขึน้พจิารณาคดนัีน้ ๆ 
การดําเนนิการดังกลา่วสามารถใชบั้งคับไดใ้นศาลของรัฐทีม่เี
ขตอํานาจ 

(ศาลระดับรัฐทีม่อํีานาจในการพจิารณาคดปีระเภทนี)้ 
หรอืในศาลแขวงของสหรัฐอเมรกิา 
หรอืโดยกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยไมคํ่านงึถงึจํานวนขอ้พพิาท 

 
 
 
 
ขอ้จาํกดัทางเวลา 
ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทีเ่ป็นฝ่ายดําเนนิการ จะมเีวลา 90 
วันตามปฏทินิในการยืน่ฟ้องคดทีางแพง่ 
นับจากวันทีตั่ดสนิของ ALJ  

 
กระบวนการเพิม่เตมิ  
ในการดําเนนิการทางแพง่ ศาล:  
1. จะไดรั้บบันทกึการพจิารณาคดทีางปกครอง 
2. จะรับหลักฐานเพิม่เตมิ 

ตามคํารอ้งขอของทา่นหรอืของเขตการศกึษา และ 
3. ดําเนนิการตัดสนิตามความสําคัญของหลักฐาน 

และใหค้วามชว่ยเหลอืตามทีศ่าลเห็นวา่เหมาะสม 
 

เขตอาํนาจศาลแขวง 
ศาลแขวงของสหรัฐอเมรกิามอํีานาจในการตัดสนิความภายใ
ตภ้าค ข. ของ IDEA โดยไมคํ่านงึถงึจํานวนขอ้พพิาท 
 
กฎการตคีวาม 
ไมม่สีว่นใดในภาค ข. ของ IDEA ทีห่า้มหรอืจํากัดสทิธิ ์
กระบวนการ 
และการเยยีวยาทีม่อียูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญแหง่สหรัฐอเมรกิา 
กฎหมายวา่ดว้ยชาวอเมรกิันผูพ้กิารแหง่ปี 1990 
กฎหมายการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแหง่ปี 1973 ลักษณะ V 
(มาตรา 504) 
หรอืกฎหมายรัฐบาลกลางอืน่ใดทีเ่กีย่วกับการปกป้องสทิธิข์อ
งเด็กทีพ่กิาร 
ยกเวน้วา่กอ่นทีจ่ะยืน่คํารอ้งเพือ่ดําเนนิการทางแพง่ภายใตก้
ฎหมายเหลา่นีเ้พือ่ขอความชว่ยเหลอืซึง่มอียูใ่นภาค ข. ของ 
IDEA 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายที่
กลา่วถงึขา้งตน้จะตอ้งสิน้สดุไปเสยีกอ่นทีอ่กีฝ่ายหนึง่จะไดย้ื่
นคํารอ้งเพือ่ใหม้กีารดําเนนิการภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
ซึง่หมายความวา่ ทา่นอาจไดรั้บการเยยีวยาตามกฎหมายอืน่ 
ๆ ทีท่ับซอ้นกับทีม่กํีาหนดไวภ้ายใต ้IDEA แตโ่ดยทั่วไปแลว้ 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความชว่ยเหลอืภายใตก้ฎหมายอืน่ ๆ 
เหลา่นัน้ 
กอ่นอืน่ทา่นจะตอ้งใชค้วามชว่ยเหลอืทางปกครองทีม่อียูภ่าย
ใตภ้าค ข. ของ IDEA เสยีกอ่น (เชน่ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรม
ตามกฎหมาย การประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิ
และขัน้ตอนการรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอั
นชอบธรรมตามกฎหมายทีเ่ป็นกลาง) 
กอ่นทีจ่ะนําเรือ่งขึน้สูศ่าลโดยตรง  
 
คา่ธรรมเนยีมทนายความ 
34 CFR §300.517 
ท ัว่ไป 
 
ในการดําเนนิการใด ๆ หรอืการดําเนนิการภายใตภ้าค ข. ของ 
IDEA หากทา่นชนะคด ี
ศาลจะใชด้ลุยพนิจิของตนเองเพือ่ชําระคา่ธรรมเนยีมทนายค
วามทีส่มเหตสุมผล 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยแกท่า่นก็ได ้
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ในการดําเนนิการใด ๆ หรอืการดําเนนิการภายใตภ้าค ข. ของ 
IDEA 
ศาลจะใชด้ลุยพนิจิของตนเองเพือ่สั่งใหท้า่นชําระคา่ธรรมเนี
ยมทนายความทีส่มเหตสุมผล 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยแก ่SEA 
หรอืเขตการศกึษาทีช่นะคดก็ีได ้หากทนาย: (ก) 
ไดย้ืน่คํารอ้งหรอืคําฟ้องตอ่ศาลทีศ่าลพบว่าไมสํ่าคัญ 
ไมส่มเหตสุมผล หรอืไมม่มีลู หรอื (ข) 
ยังคงดําเนนิการฟ้องรอ้งตอ่ไปหลังจากการดําเนนิคดไีดก้ลา
ยเป็นเรือ่งทีไ่มสํ่าคัญ ไมม่เีหตผุล 
หรอืไมม่มีลูอยา่งชดัเจนแลว้ หรอื 
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ในการดําเนนิการใด ๆ หรอืการดําเนนิการภายใตภ้าค ข. ของ 
IDEA 
ศาลจะใชด้ลุยพนิจิของตนเองเพือ่สั่งใหท้า่นหรอืทนายความ
ของทา่นชําระคา่ธรรมเนยีมทนายความทีส่มเหตสุมผล 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ้า่ยแก ่SEA 
หรอืเขตการศกึษาทีช่นะคดก็ีได ้
หากคํารอ้งเพือ่ขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันช
อบธรรมตามกฎหมายหรอืคดใีนศาลนัน้เป็นไปดว้ยวัตถปุระส
งคท์ีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ เป็นไปเพือ่การขม่ขู ่
เพือ่ทําใหเ้กดิความลา่ชา้โดยไมจํ่าเป็น 
หรอืเพือ่เพิม่คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิการหรอืการพจิารณาคดใี
ด ๆ โดยไมจํ่าเป็น 
 
การงดคา่ธรรมเนยีม 
ศาลจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมทนายความทีส่มเหตสุมผลใหไ้ดต้
ามเหตดัุงตอ่ไปนี:้ 
1. คา่ธรรมเนยีมจะตอ้งมพีืน้ฐานอยูบ่นอตัราคา่ธรรมเนยีมที่

ใชก้ันอยูใ่นสังคมทั่วไป 
ซึง่จะตอ้งเป็นการดําเนนิการหรอืการพจิารณาคดปีระเภ
ทหรอืมลัีกษณะคลา้ย ๆ กัน 
ไมส่ามารถใชโ้บนัสหรอืตัวคณูในการคํานวณค่าธรรมเนี
ยมทีจ่ะงดไดน้ี ้

2. อาจไมไ่ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนยีมและอาจไมค่นืเงนิคา่ใช ้
จ่ายทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับการดําเนนิการหรอืการดําเนนิคดี
ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA 
สําหรับบรกิารทีดํ่าเนนิการหลังจากทีไ่ดรั้บขอ้เสนอทีเ่ป็
นลายลักษณ์อักษรจากทา่น หาก: 
ก

 ขอ้เสนอดังกลา่วนัน้ถกูจัดทําขึน้ภายในเวลา
ทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 68 
ของกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
หรอืในกรณีทีเ่ป็นการพจิารณาคดตีามกระบวนการ
อันชอบธรรมตามกฎหมาย 
ขอ้เสนอดังกลา่วนัน้ถกูจัดทําขึน้ภายในเวลา 10 
วันปฏทินิกอ่นทีก่ารพจิารณาคดจีะเริม่ขึน้ 

ข ขอ้เสนอนีไ้มไ่ดรั้บการยอมรับภายใน 10 
วันตามปฏทินิ และ 

ค ศาลหรอื ALJ พบวา่ความชว่ยเหลอืทีท่า่นไดรั้บนัน้ 
ไมไ่ดเ้ป็นผลดตีอ่ทา่นมากไปกวา่ขอ้เสนอจากขอ้ยุ
ตทิีเ่สนอไป 

แมจ้ะมขีอ้จํากัดเหลา่นี ้
แตท่า่นอาจไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่กี่
ยวขอ้ง หากทา่นชนะคด ี
และทา่นมเีหตผุลอันสมควรทีจ่ะปฏเิสธขอ้เสนอจากการ
หาขอ้ยตุนัิน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมทีไ่ดรั้บยกเวน้นัน้ไมร่วมถงึคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่
วขอ้งกับการประชมุใด ๆ ของทมี IEP 
เวน้แตก่ารประชมุนัน้จะมขีึน้เนือ่งจากการพจิารณาคดที
างปกครองหรอืจากการดําเนนิการในศาล 
 
หมายเหต:ุ 
อาจไมส่ามารถยกเวน้คา่ธรรมเนยีมสําหรบัการไก
ลเ่กลีย่ได ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นหวัขอ้ การไกลเ่กล ีย่  

 
การประชมุเพือ่หาขอ้ยตุ ิตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 
การประช ุมเพ ือ่หาขอ้ยตุ  ิ
นัน้ไมถ่อืเป็นการประชมุทีจั่ดขึน้เนือ่งมาจากผลของการพจิาร
ณาคดทีางการปกครอง หรอืผลการดําเนนิคดใีนศาล 
และยังไมถ่อืเป็นการพจิารณาคดทีางการปกครอง 
หรอืการดําเนนิคดใีนศาล 
สําหรับวัตถปุระสงคข์องขอ้กําหนดเรือ่งคา่ธรรมเนยีมทนายค
วามเหลา่นี ้

 

ศาลจะลดจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมทนายความทีจ่ะยกเวน้ให ้
ตามภาค ข. ของ IDEA ตามความเหมาะสม หากศาลเห็นว่า: 
1. ทา่น หรอืทนายความของทา่น 

ในระหวา่งทีม่กีารดําเนนิการหรอืการพจิารณาคดนัีน้ 
ไดทํ้าใหก้ารหาขอ้ยตุสิดุทา้ยของขอ้พพิาทนัน้ลา่ชา้ออ
กไปโดยไมม่เีหตุผลอันสมควร 

2. คา่ธรรมเนยีมทนายความทีไ่ดรั้บอนุญาตใหง้ดนีม้จํีานว
นเกนิกวา่อัตรารายชัว่โมงทีเ่กดิขึน้ในชมุชนสําหรับการใ
หบ้รกิารทีค่ลา้ยกันโดยทนายความทีม่ทีักษะชือ่เสยีงแล
ะประสบการณ์คลา้ยกัน 

3. เวลาทีใ่ชแ้ละบรกิารดา้นกฎหมายทีคํ่านวณออกมามากเ
กนิไป 
โดยพจิารณาถงึลักษณะของการดําเนนิการหรอืการพจิา
รณาคด ีหรอื 

4. ทนายความทีเ่ป็นตัวแทนของทา่นไมไ่ดใ้หข้อ้มลูทีเ่หมา
ะสมในการแจง้เรือ่งการพจิารณาคดตีามกระบวนการอัน
ชอบธรรมตามกฎหมายแกเ่ขตการศกึษา 
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 
การพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตาม
กฎหมาย  

 
อยา่งไรก็ตาม 
ศาลจะไมล่ดคา่ธรรมเนยีมใหห้ากศาลเห็นว่ารัฐหรอืเขตการศึ
กษานัน้ไดดํ้าเนนิการใหก้ารหาขอ้ยตุสิดุทา้ยนัน้เกดิความลา่
ชา้อยา่งไมม่เีหตุผลอันสมควร 
ภายใตข้อ้บัญญัตวิา่ดว้ยความคุม้ครองตามวธิพีจิารณาความ
แบบป้องกัน ในภาค ข. ของ IDEA 
 
ข ัน้ตอนการลงโทษทางวนิยัตอ่เด็กนกัเรยีนพิ
การ  
 
อาํนาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน 
34 CFR §300.530 และกฎ 6A-6.03312, F.A.C. 
การพจิารณาเป็นรายกรณี 
 
บคุลากรของโรงเรยีนอาจพจิารณาสถานการณ์ตา่ง ๆ 
เป็นรายกรณ ี
เมือ่ตอ้งพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับคว
ามสามารถดา้นการศกึษา 
ทีจั่ดทําขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกั
บระเบยีบวนัิย 
วา่มคีวามเหมาะสมสําหรับเด็กนักเรยีนพกิารซึง่ไดทํ้าการละเ
มดิตอ่กฎของโรงเรยีนหรอืไม ่
 
ท ัว่ไป 
ในกรณีทีม่กีารดําเนนิการดังกลา่วสําหรับเด็กทีพ่กิาร 
ภายในเวลาไมเ่กนิ 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กัน 
บคุลากรของโรงเรยีนจะตอ้งถอดนักเรยีนพกิารซึง่ไดล้ะเมดิก
ฎของโรงเรยีนออกจากการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้
นการศกึษาในปัจจุบัน 
ใหไ้ปเขา้เรยีนในลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมา
ะสม (ซึง่ทมี IEP ของเด็กนักเรยีนจะเป็นผูกํ้าหนดให)้ 
หรอืจัดใหเ้ขา้เรยีนในลักษณะอืน่ใด หรอืตอ้งพักการเรยีน 
บคุลากรของโรงเรยีนอาจสั่งใหนํ้าเด็กนักเรยีนออกจากโรงเรี
ยนไปกอ่นได ้ไมเ่กนิ 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนั 
ในปีการศกึษาเดยีวกัน หากมกีารกอ่เหต ุ
หรอืมกีารประพฤตมิชิอบอืน่ ๆ 
ตราบเทา่ทีก่ารสั่งใหถ้อดเด็กนักเรยีนออกจากโณงเรยีนนีจ้ะไ
มถ่อืเป็นการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถ
ดา้นการศกึษา (ดทูี ่
การเปล ีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้
นการศกึษาเน ือ่งจากการลงโทษทางวนิยั ดา้นลา่ง 
สําหรับคําจํากัดความ)  
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อาํนาจเพิม่เตมิ 
หากพฤตกิรรมทีล่ะเมดิหลักปฏบัิตสํิาหรับนักเรยีนนัน้ไมไ่ดแ้
สดงถงึลักษณะของนักเรยีนทีพ่กิาร (ดทูี ่
การก ําหนดลกัษณะ ดา้นลา่ง) 
และการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้น
การศกึษาเนือ่งจากการลงโทษทางวนัิยนัน้จะเกนิกวา่ 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กัน 
บคุลากรของโรงเรยีนอาจใชข้ัน้ตอนทางวนัิยกับเด็กนักเรยีน
ทีพ่กิารไดใ้นลักษณะเดยีวกันและใชร้ะยะเวลาเทา่กันกับเด็ก
นักเรยีนทีไ่มพ่กิารได ้
ยกเวน้วา่โรงเรยีนจะตอ้งจัดหาบรกิารใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนตามที่
ไดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งในหัวขอ้ บรกิารตา่ง ๆ ทมี IEP 
ของนักเรยีนจะเป็นผูกํ้าหนดลักษณะ 
 
 
 
การศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสมสําหรับบรกิารดังกลา่
ว 
 
 
บรกิารตา่ง ๆ 
 
บรกิารตา่ง ๆ 
ทีต่อ้งจัดใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนทีม่คีวามพกิารซึง่ถกูถอดออกจาก
การจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันข
องนักเรยีน 
อาจจัดใหใ้นลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสม
ได ้
 
หากไดใ้หบ้รกิารแกเ่ด็กนักเรยีนทีไ่มไ่ดพ้กิารซึง่ถกูตัดสทิธิเ์
ชน่เดยีวกัน 
เขตการศกึษาจะตอ้งใหบ้รกิารแกนั่กเรยีนพกิารทีไ่ดรั้บการถ
อดถอนจากการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษา
ของตนเองเป็นเวลา 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
หรอืนอ้ยกวา่ ในหนึง่ปีการศกึษาเทา่นัน้   
 
เด็กนักเรยีนทีพ่กิารซึง่ถกูถอดออกจากการจัดกลุม่ตามระดับ
ความสามารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันของตนเองมากกวา่ 
10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน จะตอ้ง:  
1. ยังไดรั้บบรกิารดา้นการศกึษาตา่ง ๆ อยู ่

เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนสามารถเขา้รว่มในหลักสตูรการศกึษ
าทั่วไปได ้แมว้า่จะอยูใ่นลักษณะอืน่ 
และเพือ่ความกา้วหนา้ในการบรรลุเป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้
ใน IEP ของเด็กนักเรยีนคนดังกลา่ว และ  

2. ไดรั้บการประเมนิพฤตกิรรมในการทํากจิกรรม 
และบรกิารและการแกไ้ขเพือ่แทรกแซงทางพฤตกิรรมอื่
น ๆ 
ทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเพือ่ไ
มใ่หเ้กดิขึน้อกี ตามความเหมาะสม    

 
 
หลังจากทีเ่ด็กนักเรยีนพกิารไดถ้กูถอดถอนออกจากการจัดก
ลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันของตนเอ
งเป็นเวลา 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
ในปีการศกึษาเดยีวกันแลว้ 
และหากการถอดถอนครัง้ปัจจุบันนีม้รีะยะเวลา 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กัน หรอืนอ้ยกวา่นัน้ และ 
หากการถอดถอนนีไ้มใ่ชก่ารเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดั
บความสามารถดา้นการศกึษา (ดคํูาจํากัดความดา้นลา่ง) 
แลว้จงึใหบ้คุลากรของโรงเรยีนปรกึษากับคณุครกูารศกึษาพิ
เศษของเด็กนักเรยีน และกําหนดขอบเขตทีจ่ะใหบ้รกิารตา่ง 
ๆ ทีจํ่าเป็น 
เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนสามารถทีจ่ะอยูใ่นหลักสตูรการศกึษาทัว่ไ
ปตอ่ไปได ้แมว้่าจะตอ้งอยูใ่นลักษณะอืน่ก็ตาม 

และเพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทีกํ่าหนดไวใ้น IEP 
ของเด็กนักเรยีนได ้
 
หากการถอดถอนนัน้เป็นการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดั
บความสามารถดา้นการศกึษา (ดคํูาจํากัดความดา้นลา่ง) ทมี 
IEP ของเด็กนักเรยีนจะตอ้งกําหนดบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่หมาะสม 
เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนสามารถทีจ่ะอยูใ่นหลักสตูรการศกึษาทัว่ไ
ปตอ่ไปได ้แมว้่าจะตอ้งอยูใ่นลักษณะอืน่ก็ตาม 
และเพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทีกํ่าหนดไวใ้น IEP 
ของเด็กนักเรยีนได ้
 
การกําหนดลกัษณะ 
ภายใน 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
หลังจากทีไ่ดม้กีารตัดสนิเพือ่เปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระ
ดับความสามารถดา้นการศกึษาของเด็กนักเรยีนพกิารอันเนือ่
งมาจากการละเมดิกฎสําหรับนักเรยีนแลว้ 
(ยกเวน้การถอดถอนทีม่รีะยะเวลา 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กัน หรอืนอ้ยกวา่ 
และไมใ่ชก่ารเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามาร
ถดา้นการศกึษา) เขตการศกึษา ผูป้กครอง 
และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกับทมี IEP 
(ตามทีผู่ป้กครองและเขตการศกึษาไดกํ้าหนดไว)้ 
จะตอ้งพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในระเบยีนของเด็ก
นักเรยีน รวมถงึ IEP ของนักเรยีน ขอ้สังเกตของคณุคร ู
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งจากผูป้กครอง เพือ่ตัดสนิใจวา่:  
1. ความประพฤตทิีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจาก 

หรอืมคีวามสัมพันธโ์ดยตรง 
และเป็นสาระสําคัญกับความพกิารของนักเรยีนหรอืไม ่
หรอื 

2. ความประพฤตทิีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลโดยตรงมาจากการทีเ่
ขตการศกึษาไมส่ามารถดําเนนิการตาม IEP 
ของเด็กนักเรยีนได ้

 
หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกับทมี 
IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกับเงือ่นไขเหลา่นัน้ 
พฤตกิรรมดังกลา่วจะถกูตัดสนิวา่เป็นลักษณะความพกิารของ
เด็กนักเรยีน 
 
หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกับทมี 
IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วนัน้เป็นผลโดยตรงมาจากการทีเ่ขตการศกึษาไม่
สามารถดําเนนิการตาม IEP ของเด็กนักเรยีน 
เขตการศกึษาจะตอ้งมกีารดําเนนิการเพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเ
หลา่นัน้ทันท ี
 
 
การตดัสนิวา่พฤตกิรรมน ัน้เป็นลกัษณะความพกิารของเ
ด็กนกัเรยีน 
 
หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกับทมี 
IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วนัน้เป็นผลมาจากการทีเ่ขตการศกึษาไมส่ามารถ
ดําเนนิการตาม IEP ของเด็กนักเรยีนได ้ทมี IEP 
จะตอ้งดําเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดในตอ่ไปนี:้ 
1. จัดการประเมนิพฤตกิรรมในการทํากจิกรรม 

เวน้แตว่า่เขตการศกึษาจะไดจั้ดการประเมนิพฤตกิรรมใน
การทํากจิกรรมไปแลว้กอ่นทีจ่ะมพีฤตกิรรมทีส่ง่ผลใหเ้กิ
ดการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถด ้
านการศกึษา 
และจะตอ้งใชแ้ผนแทรกแซงทางพฤตกิรรมสําหรับเด็กนั
กเรยีน หรอื  

2. หากมกีารทําแผนแทรกแซงทางพฤตกิรรมขึน้มาเรยีบรอ้
ยแลว้ 
จะตอ้งพจิารณาถงึแผนแทรกแซงทางพฤตกิรรมดังกลา่
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ว และปรับเปลีย่นตามความจําเป็น 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้  

 
ยกเวน้ในกรณีทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นลา่ง ในหัวขอ้ยอ่ย 
สถานการณ พ์เิศษ 
เขตการศกึษาจะตอ้งสง่นักเรยีนเพือ่เขา้เรยีนตามแผนการจัด
กลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาทีถ่กูถอดถอนออก
มา 
เวน้แตผู่ป้กครองและเขตการศกึษาจะตกลงใหม้กีารเปลีย่นแ
ปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษา 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการปรับเปลีย่นแผนแทรกแซงทา
งพฤตกิรรม 
 
 
สถานการณพ์เิศษ 
 
ไมว่า่พฤตกิรรมของเด็กนักเรยีนจะเขา้ลักษณะของนักเรยีนพิ
การหรอืไมก็่ตาม 
บคุลากรของโรงเรยีนอาจถอดถอนเด็กนักเรยีนใหเ้ขา้เรยีนใน
ลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสม (โดยมทีมี 
IEP ของนักเรยีนเป็นผูกํ้าหนด) ภายในเวลา 45 
วันทีม่กีารเรยีนการสอน หากเด็กนักเรยีนคนดังกลา่ว:  
1. พกอาวธุ (ดคํูาจํากัดความตามดา้นลา่ง) ไปโรงเรยีน 

หรอืมอีาวธุในโรงเรยีน ในเขตสถานทีข่องโรงเรยีน 
หรอืสถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่
ภายใตเ้ขตอํานาจศาลของกระทรวงศกึษาธกิาร 
หรอืเขตการศกึษา  

2. ทราบวา่ม ีหรอืใชย้าเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย 
(ดคํูาจํากัดความตามดา้นล่าง) หรอืขาย 
หรอืชกัชวนใหเ้กดิการขายสารควบคมุ 
(ดคํูาจํากัดความตามดา้นล่าง) ในขณะทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน 
ในเขตสถานทีข่องโรงเรยีน 
หรอืสถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่
ภายใตเ้ขตอํานาจศาลของกระทรวงศกึษาธกิาร 
หรอืเขตการศกึษา หรอื  

3. ไดก้อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง 
(ดคํูาจํากัดความตามดา้นล่าง) ตอ่ผูอ้ ืน่ 
ในทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน อยูใ่นเขตสถานทีข่องโรงเรยีน 
หรอืสถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่
ภายใตเ้ขตอํานาจศาลของกระทรวงศกึษาธกิาร 
หรอืเขตการศกึษา 

 
 
คําจาํกดัความ  
 
สารควบคมุ หมายถงึ ยาหรอืสารอืน่ ๆ ทีถ่กูระบไุวใ้นบัญช ีI, 
II, III, IV หรอื V ใน §202(c) 
ของพระราชบัญญัตสิารควบคมุ 21 U.S.C. 812(c) และ  
§893.02(4), ธรรมนูญรัฐฟลอรดิา้ 
 
ยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย หมายถงึ สารควบคมุ 
แตไ่มร่วมถงึสารทีถ่กูครอบครอง 
หรอืถกูใชต้ามกฎหมายภายใตก้ารดแูลของผูป้ระกอบวชิาชพี
ดา้นการดแูลสขุภาพทีไ่ดรั้บอนุญาต 
หรอืถกูครอบครองตามกฎหมาย หรอืใชภ้ายใตอํ้านาจอืน่ใด 
ภายใตพ้ระราชบัญญัตสิารควบคมุ 21 U.S.C. 812(C) 
หรอืภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลาง 
 
ลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราว (IAES) หมายถงึ 
สถานทีอ่ืน่ทีใ่หบ้รกิารการศกึษาสําหรับชว่งเวลาหนึง่ ๆ 
เนือ่งจากสาเหตทุางวนัิย 
และการดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎสภาการศึ
กษาแหง่รัฐ 6A-6.03312 
 

การบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง หมายถงึ 
การบาดเจ็บทางรา่งกายทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งทีสํ่าคัญตอ่
การเสยีชวีติ ความเจ็บปวดทางรา่งกายอยา่งมาก 
การเสยีโฉมทีย่ดืเยือ้และชดัเจน 
หรอืการสญูเสยีหรอืการถดถอยของการทํางานของสว่นใดสว่
นหนึง่ของรา่งกาย อวัยวะ หรอือาการจติเวชทีย่ดืเยือ้  
 
อาวธุ หมายถงึ อาวธุ อปุกรณ์ เครือ่งมอื วัสด ุหรอืสาร 
ทัง้ทีม่ชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ ทีใ่ชเ้พือ่ 
หรอืมคีวามสามารถในการกอ่ใหเ้กดิความตาย 
หรอืการบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง 
โดยไมร่วมถงึมดีพกพาทีม่ใีบมดีซึง่มคีวามยาวนอ้ยกวา่สองนิ้
วครึง่   
 
 
การแจง้เตอืน 
ในวันทีม่กีารตัดสนิใหถ้อดถอนการเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ต
ามระดับความสามารถดา้นการศกึษาของเด็กนักเรยีนเนือ่งมา
จากการละเมดิกฎสําหรับนักเรยีนนัน้ 
เขตการศกึษาจะตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบถงึการตัดสนิดั
งกลา่ว 
และจะตอ้งสง่มอบถอ้ยคําแถลงความคุม้ครองตามวธิพีจิารณ
าความแบบป้องกันใหแ้กผู่ป้กครองดว้ย 
 
การเปลีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้
นการศกึษาเนือ่งจากการลงโทษทางวนิยั 
34 CFR §300.536 
 
การถอดถอนเด็กนักเรยีนพกิารจากการจัดกลุม่ตามระดับควา
มสามารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันของเด็กนักเรยีนนัน้คอื 
การเปลีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้
นการศกึษา หาก: 
1. การถอดถอนมกํีาหนดระยะเวลานานกวา่ 10 

วันทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนั หรอื 
2. เด็กนักเรยีนถกูถอดถอนหลายครัง้ 

ซึง่แตล่ะครัง้มรีปูแบบทีค่ลา้ยกันเนือ่งจาก: 
a. การถอดถอนหลายครัง้นัน้มกํีาหนดระยะเวลานานก

วา่ 10 วันทีม่กีารเรยีนการสอน ในหนึง่ปีการศกึษา 
b. พฤตกิรรมของเด็กนักเรยีนคนดังกลา่วมคีวามคลา้ย

คลงึกับพฤตกิรรมของตนเองกอ่นหนา้ 
ซึง่เป็นผลใหเ้กดิการถอดถอน  

c. ดว้ยปัจจัยอืน่ ๆ เชน่ 
ระยะเวลาของการถอดถอนแตล่ะครัง้ 
ระยะเวลาทัง้หมดทีเ่ด็กนักเรยีนไดรั้บการถอดถอน 
และชว่งความถีข่องการถอดถอนแตล่ะครัง้ และ 

 
ไมว่า่จะเป็นรปูแบบของการถอดถอนนัน้อาจหมายถงึ 
การเปลีย่นแปลงการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการ
ศกึษาทีเ่ขตการศกึษาจะพจิารณาเป็นรายกรณีไป 
และตอ้งผา่นการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตา
มกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมดว้ย 
 
การกําหนดตําแหนง่ 
34 CFR § 300.531 
 
ทมี IEP 
จะตอ้งกําหนดลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะส
มสําหรับการถอดถอน 
ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงการจดักลุม่ตามระดบัความสาม
ารถดา้นการศกึษา  และการถอดถอนภายใตหั้วขอ้ 
อาํนาจเพ ิม่เตมิ และ สถานการณ พ์เิศษ ดา้นบน 
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การอทุธรณ ์
34 CFR § 300.532 
ท ัว่ไป 
 
ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนพกิารอาจยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิ
ารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายไดห้ากไ
มเ่ห็นดว้ยกับ:  
1. การตัดสนิใจใด ๆ 

ทีเ่กีย่วกับการจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศึ
กษา หรอื  

2. การกําหนดลักษณะทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้  
 
เขตการศกึษาอาจยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบ
วนการอันชอบธรรมตามกฎหมายไดห้ากเชือ่วา่ 
การจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษาในปัจจุบันข
องเด็กนักเรยีนนัน้อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กนักเรยีนหรอืผูอ้ ืน่ได ้ 
 
อาํนาจของ ALJ  
 
ALJ พจิารณาและตัดสนิเกีย่วกับการอทุธรณ ์
และขอใหม้กีารพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตาม
กฎหมายทางวนัิยอยา่งเรง่ดว่นได ้โดยในการตัดสนินัน้:   
1. ALJ 

อาจสั่งใหนั้กเรยีนพกิารเขา้เรยีนตามการจัดกลุม่ตามระดั
บความสามารถดา้นการศกึษาทีเ่ด็กคนดังกลา่วถกูถอดถ
อนออกมา หาก ALJ พจิารณาแลว้วา่ 
การถอดถอนนัน้เป็นการละเมดิขอ้กําหนดทีอ่ธบิายไวภ้า
ยใตหั้วขอ้ อาํนาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน 
หรอืพฤตกิรรมของเด็กนักเรยีนเป็นลักษณะอาการของค
วามพกิารของนักเรยีน หรอื  

2. สั่งใหเ้ปลีย่นสถานทีเ่รยีนของนักเรยีนพกิาร 
ใหเ้ป็นลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสม 
(IAES) ภายในเวลาไมเ่กนิ 45 วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
หาก ALJ 
เห็นวา่การจัดกลุม่ตามระดับความสามารถดา้นการศกึษา
ในปัจจบัุนของเด็กนักเรยีนนัน้อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กนักเรี
ยนหรอืผูอ้ ืน่ได ้

 
เขตการศกึษาอาจขอใหใ้ชข้ัน้ตอนการพจิารณาคดตีามกระบ
วนการอันชอบธรรมตามกฎหมายซํ้าได ้
หากเขตการศกึษาเชือ่วา่ 
การสง่เด็กนักเรยีนคนืใหแ้กก่ารจัดกลุม่ตาม 
 
 
ระดับความสามารถดา้นการศกึษาเดมินัน้ 
อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กนักเรยีนหรอืผูอ้ ืน่ได ้
 
เมือ่ใดก็ตามทีผู่ป้กครองหรอืเขตการศกึษายืน่คํารอ้งขอใหม้ี
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
การพจิารณาคดนัีน้จะตอ้งถกูจัดขึน้โดยเป็นไปตามขอ้กําหน
ดทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตหั้วขอ้ 
การรอ้งขอใหม้กีารพจิารณ าคดตีามกระบวนการอนัชอ
บธรรมตามกฎหมาย  และ 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎ
หมาย เวน้แต:่  
1. กระทรวงศกึษาธกิารหรอืเขตการศกึษาจะตอ้งจัดใหม้กีา

รพจิารณาคดอีย่างเรง่ดว่น ซึง่จะตอ้งเกดิขึน้ภายใน 20 
วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
นับจากวันทีม่กีารรอ้งขอใหม้กีารพจิารณาคดขีึน้ 
และจะตอ้งไดผ้ลการตัดสนิภายใน 10 
วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
หลังจากทีไ่ดม้กีารพจิารณาเกดิขึน้  

2. เวน้เสยีแตว่า่ผูป้กครองและเขตการศกึษาจะตกลงกันเป็
นลายลักษณ์อักษรทีจ่ะสละสทิธิ ์

หรอืตกลงทีจ่ะใชว้ธิกีารไกลเ่กลีย่ 
การประชมุเพือ่หาขอ้ยตุจิะตอ้งมขีึน้ภายในเจ็ดวันปฏทิิ
น 
นับจากวันทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้เรือ่งคํารอ้งขอใหม้กีารพจิ
ารณาคด ีการพจิารณาคดอีาจดําเนนิตอ่ไปได ้
เวน้แตจ่ะไดรั้บการแกไ้ขปัญหาตามความพอใจของทัง้ส
องฝ่ายภายใน 15 วันปฏทินิ 
นับจากวันทีไ่ดรั้บคําขอใหม้กีารพจิารณาคด ี

3. รัฐอาจกําหนดหลักเกณฑข์องขัน้ตอนตา่ง ๆ 
สําหรับการพจิารณาคดอียา่งเรง่ด่วนกวา่ทีไ่ดกํ้าหนดไว ้
สําหรับการพจิารณาคดอีืน่ ๆ แต ่
เวน้แตเ่รือ่งกําหนดเวลาแลว้ 
กฎเหลา่นัน้จะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎทีเ่กีย่วขอ้งกับการพิ
จารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายที่
มอียูใ่นเอกสารฉบับนี ้

 
คูก่รณีอาจอทุธรณ์คําตัดสนิในการพจิารณาคดตีามกระบวนก
ารอันชอบธรรมตามกฎหมายไดเ้ชน่เดยีวกับทีใ่ชใ้นการตัดสนิ
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมาย 
(ด ูการอทุธรณ  ์ดา้นบน) 
 
 
การจดักลุม่ตามระดบัความสามารถดา้นการศกึษาในระ
หวา่งการอทุธรณ ์
34 CFR §300.533 
 
ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้แลว้วา่ 
เมือ่ผูป้กครองหรอืเขตการศกึษาไดย้ืน่คํารอ้งขอใหม้กีารพจิา
รณาคดตีามกระบวนการอันชอบธรรมตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้
งกับ 
เรือ่งทางวนัิย เด็กนักเรยีนจะตอ้ง 
(เวน้เสยีแตว่า่ผูป้กครองและกระทรวงศกึษาธกิารจะตกลงกนั
เป็นอยา่งอืน่) 
ยังคงเรยีนอยูใ่นลักษณะการศกึษาทางเลอืกชัว่คราว 
ระหวา่งทีร่อการตัดสนิของ ALJ อยู ่
หรอืจนกวา่ระยะเวลาการถอดถอนตามทีกํ่าหนดไวนั้น้จะหมด
อายลุง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตหั้วขอ้ 
อาํนาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน 
แลว้แตว่า่กรณีใดจะเกดิขึน้กอ่น 
 
การคุม้ครองสําหรบันกัเรยีนทีย่งัไมม่สีทิธิร์บับรกิารการ
ศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
34 CFR §300.534 
ท ัว่ไป 
 
หากนักเรยีนยังไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่มสีทิธิไ์ดรั้บการศกึษา
พเิศษและบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไดล้ะเมดิกฎสําหรับนักเรยีน 
แตเ่ขตการศกึษาไดรั้บทราบวา่นักเรยีนคนดังกลา่วเป็นนักเรยี
นพกิาร (ตามทีกํ่าหนดไวต้ามดา้นลา่ง) 
กอ่นทีพ่ฤตกิรรมซึง่จะนํามาซึง่การลงโทษทางวนัิยนัน้ไดเ้กดิ
ขึน้ 
เด็กนักเรยีนคนดังกลา่วสามารถแสดงสทิธิข์อรับความคุม้ครอ
งตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นประกาศฉบับนีไ้ด ้ 
 
พืน้ฐานความรูสํ้าหรบัเร ือ่งทางวนิยั 
กอ่นทีพ่ฤตกิรรมซึง่จะนํามาซึง่การลงโทษทางวนัิยนัน้ไดเ้กดิ
ขึน้ ใหถ้อืวา่เขตการศกึษาไดรั้บทราบแลว้วา่ 
เด็กนักเรยีนคนดังกลา่วเป็นนักเรยีนพกิาร หากว่า: 
1. ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนไดแ้สดงความกังวลยืน่เป็นล

ายลักษณ์อักษรวา่ 
เด็กนักเรยีนของตนเองจําเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บการศกึษาพิ
เศษและบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตอ่บคุลากรฝ่ายบรหิารหรอืทําหนา้ทีกํ่ากับดแูลของหน่ว
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ยงานทางการศกึษาทีเ่หมาะสม 
หรอืคณุครขูองเด็กนักเรยีนคนดังกลา่ว 

2. ผูป้กครองไดร้อ้งขอใหม้กีารประเมนิผลทีเ่กีย่วขอ้งกับก
ารมสีทิธิไ์ดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA หรอื 

3. คณุครขูองเด็กนักเรยีน 
หรอืบคุลากรของเขตการศกึษาทีอ่ืน่ไดแ้สดงความกังว
ลตอ่รปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ด็กนักเรยีนไดแ้สดงออกมาโด
ยตรงตอ่ผูอํ้านวยการการศกึษาพเิศษของเขตการศกึษา 
หรอืตอ่บคุลากรทีทํ่าหนา้ทีกํ่ากับดูแลทา่นอืน่ ๆ 
ของเขตการศกึษา  
 
 

ขอ้ยกเวน้ 
จะถอืวา่เขตการศกึษาไมไ่ดรั้บทราบ หาก: 
1. ผูป้กครองของเด็กนักเรยีนไมอ่นุญาตใหม้กีารประเมนิผ

ลนักเรยีน หรอืปฏเิสธการใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษ 
หรอื 

2. เด็กนักเรยีนไดรั้บการประเมนิผลแลว้ 
และไดรั้บการตัดสนิวา่ไม่ไดเ้ป็นนักเรยีนพกิารภายใตภ้า
ค ข. ของ IDEA 
 
 

เง ือ่นไขทีต่อ้งดําเนนิการหากไมม่กีารรบัทราบ 
กอ่นทีจ่ะมกีารลงโทษทางวนัิยแกเ่ด็กนักเรยีน 
หากเขตการศกึษาไมไ่ดรั้บทราบว่ากอ่นวา่เด็กนักเรยีนคนดัง
กลา่วเป็นนักเรยีนทีม่คีวามพกิาร 
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นบนในหัวขอ้ยอ่ย 
พ ื�นฐานความร ูส้าํหรบัเร ือ่งทางวนิยั และ ขอ้ยกเวน้ 
เด็กนักเรยีนอาจตอ้งรับโทษทางวนัิยทีใ่ชก้ับเด็กนักเรยีนซึง่ไ
มไ่ดม้คีวามพกิาร ทีม่พีฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกัน 
 
อยา่งไรก็ตาม 
หากมกีารรอ้งขอใหป้ระเมนิผลเด็กนักเรยีนในชว่งระยะเวลาที่
นักเรยีนตอ้งไดรั้บการลงโทษทางวนัิย 
การประเมนิดังกลา่วจะตอ้งถกูดําเนนิการอยา่งเรง่ดว่น 
 
จนกวา่การประเมนิเสร็จสิน้ 
เด็กนักเรยีนจะยังคงเรยีนอยูใ่นการจัดกลุม่ตามระดับความสา
มารถดา้นการศกึษาทีเ่จา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเป็นผูกํ้าหนดขึน้ 
ซึง่อาจรวมถงึการพักการเรยีน หรอืการไลอ่อกจากโรงเรยีน 
โดยไมไ่ดรั้บบรกิารทางการศกึษาได ้ 
 
หากเด็กนักเรยีนถกูตัดสนิใหเ้ป็นนักเรยีนทีม่คีวามพกิาร 
โดยมกีารพจิารณาถงึขอ้มลูจากการประเมนิผลทีดํ่าเนนิการโ
ดยเขตการศกึษา และขอ้มลูทีผู่ป้กครองใหไ้ว ้
เขตการศกึษาจะตอ้งใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้งตามภาค ข. ของ IDEA 
ซึง่รวมถงึขอ้กําหนดทางวนัิยทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
การสง่ตอ่และการดําเนนิการโดยการบงัคบัใชก้ฎหมาย
และอาํนาจตลุาการ 
34 CFR §300.535 
 
ภาค ข. ของ IDEA ไม่ได:้ 
1. หา้มไมใ่หห้น่วยงานใด ๆ 

รายงานอาชญากรรมทีก่ระทําโดยนักเรยีนทีม่คีวามพกิา
รใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสม หรอื  

2. หา้มใหม้กีารบังคับใชก้ฎหมายของรัฐและอํานาจตลุากา
รมผีลตอ่การดําเนนิการของรัฐบาลกลางและของรัฐ 
ในเรือ่งอาชญากรรมทีก่ระทําโดยนักเรยีนทีม่คีวามพกิาร 
 
 

การสง่ตอ่ระเบยีน 
หากเขตการศกึษาจะรายงานอาชญากรรมทีก่ระทําโดยเด็กนั
กเรยีนทีม่คีวามพกิารใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสม 
เขตการศกึษา: 
1. ตอ้งดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่ 

สําเนาการศกึษาพเิศษและบันทกึทางวนัิยของเด็กนักเรี
ยนจะถกูสง่ตอ่เพือ่ใหผู้ม้อํีานาจพจิารณา 
แกห่น่วยงานทีเ่ป็นผูร้ายงานอาชญากรรม และ  

2. สามารถสง่เฉพาะสําเนาการศกึษาพเิศษและบันทกึทาง
วนัิยของเด็กนักเรยีนทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยกฎหมายสทิธทิ
างการศกึษาของครอบครัวและความเป็นสว่นตัว 
(FERPA) เทา่นัน้ 
 

 
ขอ้กําหนดในการจดักลุม่ฝ่ายเดยีวโดยผูป้กค
รองของเด็กนกัเรยีนในโรงเรยีนเอกชน 
โดยมรีฐัเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 
ท ัว่ไป  
34 CFR §300.148 
 
ภาค ข. ของ IDEA 
ไมไ่ดบั้งคับใหเ้ขตการศกึษาชําระคา่ใชจ้่ายในการศกึษา 
ซึง่รวมถงึการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของเด็กนักเรยีนทีม่คีวามพกิารของทา่นใหก้ับโรงเรยีนหรอืส
ถานศกึษาทีเ่ป็นของเอกชน 
หากเขตการศกึษานัน้สามารถใหบ้รกิาร FAPE 
แกบ่ตุรของทา่นได ้
และทา่นเลอืกทีจ่ะใหเ้ด็กนักเรยีนของทา่นเขา้ศกึษาในโรงเรี
ยนหรอืสถานศกึษาทีเ่ป็นของเอกชน อยา่งไรก็ตาม 
เขตการศกึษาทีโ่รงเรยีนเอกชนตัง้อยูนั่น้จะตอ้งนับบตุรของท่
านเป็นเด็กนักเรยีนในเขตนัน้ 
ตามทีไ่ดกํ้าหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัตภิาค ข. 
วา่ดว้ยเด็กนักเรยีนทีผู่ป้กครองเป็นผูล้งทะเบยีนในโรงเรยีนเ
อกชนให ้ภายใต ้34 CFR §§300.131 ถงึ 300.144 
 
 
การชดใชเ้งนิคนืสําหรบัการเขา้ศกึษาในโรงเรยีนทีเ่ป็น
ของเอกชน 
 
หากบตุรของทา่นเคยไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่ว
ขอ้งภายใตเ้ขตการศกึษาใดมากอ่น 
และทา่นเลอืกทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนใหแ้กบ่ตุรของทา่นในโรงเ
รยีนในระดับพรสีคลู ประถมศกึษา มัธยมศกึษาของเอกชน 
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม 
หรอืเป็นการสง่ตอ่โดยเขตโรงเรยีนนัน้ ๆ ศาลหรอื ALJ 
สามารถสั่งใหห้น่วยงานนัน้ชดเชยคา่ใชจ้่ายในการลงทะเบยี
นเรยีน หากศาลหรอื ALJ เห็นวา่ 
หน่วยงานดังกลา่วไมไ่ดใ้หบ้รกิาร FAPE 
แกบ่ตุรของทา่นในเวลาทีเ่หมาะสมกอ่นทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีน 
และการเขา้ศกึษาในสถานศกึษาของเอกชนนัน้เหมาะสมแลว้ 
ALJ 
หรอืศาลอาจสั่งใหก้ารลงทะเบยีนเรยีนดังกลา่วเหมาะสมแลว้ 
แมว้า่การเขา้เรยีนดังกลา่วจะไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของรัฐ
ทีใ่ชก้ับการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารและเขตการศกึษา
ก็ตาม 
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ขอ้จาํกดัในการชดใชเ้งนิคนื 
คา่ใชจ้่ายในการชดใชเ้งนิคนืตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวรรคขา้งต ้
นอาจลดลงหรอืถกูปฏเิสธได:้ 
1. หากวา่: (ก) ในการประชมุ IEP 

ครัง้ลา่สดุทีท่า่นไดเ้ขา้ประชมุ 
กอ่นทีจ่ะมกีารถอดถอนบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรั
ฐบาลนัน้ ทา่นไมไ่ดแ้จง้ใหท้มี IEP 
ทราบวา่ทา่นกําลังจะปฏเิสธการจัดกลุม่ตามระดับความ
สามารถดา้นการศกึษาทีเ่ขตการศกึษากําหนดไวเ้พือ่ให ้
บรกิาร FAPE แกบ่ตุรของทา่น 
ซึง่รวมถงึการระบถุงึความกังวลและความตัง้ใจของทา่น
ทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนใหแ้กบ่ตุรของทา่นในโรงเรยีนเอก
ชน ดว้ยค่าใชจ้่ายของรัฐ หรอื (ข) อยา่งนอ้ย 10 
วันทําการ (รวมถงึวันหยดุใด ๆ ทีต่รงกับวันทําการ) 
กอ่นทีจ่ะมกีารถอดถอนบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรั
ฐบาลนัน้ 
ทา่นไมไ่ดใ้หเ้อกสารทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรแกเ่ขตการ
ศกึษาเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่ว  

2. กอ่นทีจ่ะมกีารถอดถอนบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรั
ฐบาลนัน้ 
หากเขตการศกึษาไดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เกีย่วกับ
เจตนาทีจ่ะประเมนิบตุรของทา่นเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ซึง่รวมถงึคําแถลงวัตถปุระสงคข์องการประเมนิผลทีเ่ห
มาะสมและสมเหตสุมผล) 
แตท่า่นไมไ่ดดํ้าเนนิการจัดการใหบ้ตุรของทา่นไดเ้ขา้รั
บการประเมนิผล หรอื 
เมือ่ศาลเห็นวา่การกระทําของทา่นไมม่เีหตผุล   
 

อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้่ายในชดใชเ้งนิคนืนัน้:     
1. จะตอ้งไมล่ดลง 

หรอืถกูปฏเิสธเนือ่งจากการไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ หากวา่: 
(ก) โรงเรยีนกระทําการมใิหท้า่นดําเนนิการแจง้เรือ่งได ้
(ข) 
ทา่นไมไ่ดรั้บแจง้เรือ่งเกีย่วกับความรับผดิชอบของทา่น
ในการแจง้ลว่งหนา้ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไดต้ามดา้นบน 
หรอื (ค) 
การปฏบัิตติามขอ้กําหนดขา้งตน้น่าจะเป็นผลเสยีตอ่รา่ง
กายของบตุรของทา่น และ 

2. ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของศาลหรอื ALJ 
เงนิชดใชดั้งกลา่วจะไมส่ามารถลดลงหรอืถกูปฏเิสธเนือ่
งมาจากการทีผู่ป้กครองไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ หาก: (ก) 
ผูป้กครองไมส่ามารถอา่นหนังสอื 
หรอืไมส่ามารถเขยีนเป็นภาษาอังกฤษได ้หรอื (ข) 
การปฏบัิตติามขอ้กําหนดขา้งตน้น่าจะสง่ผลรา้ยตอ่จติใ
จเด็กอยา่งรา้ยแรง 
 
 
 

ขอ้กําหนดสําหรบัเด็กนกัเรยีนพกิารทีม่ผีูป้ก
ครองเป็นผูล้งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนเอกช
นให ้ 
 
ขอ้มลูท ัว่ไป 
34 CFR §§300.129 – 300.144 
 
นักเรยีนพกิารทีม่ผีูป้กครองลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนเอกช
นให ้
ไมม่สีทิธิใ์ชบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งในข
ณะทียั่งลงทะเบยีนเรยีนกับโรงเรยีนเอกชนอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
ผูป้กครองของนักเรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนเอกชนที่
ไมห่วังผลกําไรมสีทิธิดั์งตอ่ไปนี:้ 
 
 

 
 
 
 
บรกิารระบเุด็กพกิาร (CHILD FIND) 
34 CFR §300.131 
 
ทา่นมสีทิธิร์อ้งขอใหบ้ตุรของทา่นไดรั้บการประเมนิจากเขตก
ารศกึษาทีโ่รงเรยีนเอกชนแหง่นัน้ตัง้อยู ่
เพือ่ตัดสนิวา่บตุรของทา่นถอืเป็นเด็กนักเรยีนทีม่คีวามพกิาร
หรอืไม ่บรกิารระบเุด็กพกิาร (Child Find) 
และบรกิารดําเนนิการสง่ตอ่เด็กนักเรยีนของทา่นใหเ้ขา้ศกึษา
ในโรงเรยีนเอกชนตามสทิธิข์องผูป้กครอง 
ของเขตการศกึษานัน้ 
เป็นภาระหนา้ทีข่องเขตการศกึษาเชน่เดยีวกับการลงทะเบยีน
เรยีนในโรงเรยีนรัฐบาล 
 
คา่ใชจ้า่ย 
34 CFR §300.133 
 
เขตการศกึษาทีโ่รงเรยีนเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลกําไรตัง้อยู่ 
มหีนา้ทีใ่นการออกคา่ใชจ้่ายใหก้ับเด็กนักเรยีนพกิารทีเ่ขา้เรยี
นในโรงเรยีนเอกชนตามสทิธิข์องผูป้กครอง 
เป็นจํานวนสัดสว่นเดยีวกับคา่ใชจ้่ายในการใหบ้รกิารการศกึษ
าพเิศษของรัฐบาลกลางทีเ่ขตการศกึษาตอ้งรับผดิชอบ 
ใหก้ับนักเรยีนพกิารทัง้หมดทีอ่าศัยอยูใ่นเขตปกครองของเข
ตการศกึษานัน้ 
 
การใหค้ําปรกึษา 
34 CFR §300.134 
 
เมือ่มกีารออกแบบและดําเนนิการใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษ
สําหรับนักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนในเขตการศกึษาตามสทิธิข์
องผูป้กครองนัน้ 
เขตการศกึษามหีนา้ทีใ่นการใหคํ้าปรกึษาแกตั่วแทนของนักเ
รยีนเหลา่นัน้อยา่งเหมาะสมและทันเวลา 
และโรงเรยีนเอกชนเกีย่วกับเรือ่งตอ่ไปนี:้ 
1. กระบวนการระบเุด็กพกิาร 

และไมว่า่เด็กนักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนในเขตการศกึษ
าตามสทิธิข์องผูป้กครองจะเขา้รว่มโครงการอยา่งเทา่เที
ยมกันหรอืไมก็่ตาม 
พรอ้มทัง้วธิกีารทีผู่ป้กครองของเด็กนักเรยีนเหลา่นัน้ 
และตัวแทนโรงเรยีนเอกชนจะตอ้งไดรั้บการแจง้เกีย่วกั
บขัน้ตอนดังกลา่วนี ้

2. วธิกีารทีเ่ขตการศกึษาไดกํ้าหนดสัดสว่นการแบง่เงนิจา
กรัฐบาลกลางเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว 

3. กระบวนการใหคํ้าปรกึษา 
รวมถงึวธิกีารดําเนนิการตลอดทัง้ปีการศกึษา 
เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ 
ทกุคนมสีว่นรว่มอยา่งมนัียสําคัญในการใหบ้รกิาร 

4. ทัง้วธิกีาร สถานที ่
และผูท้ีจ่ะใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วข ้
อง จะตอ้งมใีหบ้รกิาร ซึง่รวมถงึประเภทของบรกิาร 
และวธิกีารทีบ่รกิารดังกลา่วจะไดรั้บการจัดสรรเพือ่ใหเ้งิ
นทนุนัน้เพยีงพอตอ่การใหบ้รกิารแกเ่ด็กนักเรยีนทัง้หมด 
และวธิกีารและกําหนดเวลาของการตัดสนิเหลา่นี ้และ 

5. หากเขตการศกึษาไมเ่ห็นดว้ยกับความคดิเห็นของเจา้ห
นา้ทีโ่รงเรยีนเอกชนเกีย่วกับการจัดหาบรกิารและประเภ
ทของบรกิาร 
หน่วยงานทอ้งถิน่จะตอ้งใหคํ้าอธบิายเป็นลายลักษณ์อัก
ษรถงึเหตผุลทีเ่ขตการศกึษาตอ้งตัดสนิเชน่นัน้ 
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บรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนัทีก่ําหนดไว ้ 
34 CFR §300.137 
 
เขตการศกึษาทีโ่รงเรยีนเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลกําไรตัง้อยูนั่ ้
น 
จะตอ้งตัดสนิครัง้สดุทา้ยเกีย่วกับบรกิารทีจ่ะจัดใหแ้กเ่ด็กนักเ
รยีนพกิารทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชนตามสทิธิข์องผูป้กครอ
ง และใหคํ้าปรกึษาอยา่งทันทว่งทแีละมคีวามหมาย 
 
บรกิารทีเ่ทา่เทยีมกนัทีม่ใีหบ้รกิาร 
34 CFR §300.138 
 
สําหรับเด็กนักเรยีนพกิารทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนเอกชนตามสิ
ทธิข์องผูป้กครองคนใดทีเ่ขตการศกึษาไดตั้ดสนิวา่จะใหบ้รกิ
ารการศกึษานัน้ 
เขตการศกึษาจะตอ้งเริม่และเรยีกประชมุตัวแทนของโรงเรยีน
เอกชนแหง่นัน้เพือ่สรา้งแผน ทบทวน 
และแกไ้ขแผนการใหบ้รกิารทีม่รีายละเอยีดเกีย่วกับการศกึษ
าพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทมีวางแผนการใหบ้รกิารจะตอ้งเขยีนแผนการใหบ้รกิาร 
ในลักษณะทีส่อดคลอ้งกับการพัฒนา IEP 
ตามความเหมาะสม 
 
การพจิารณาคดตีามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎ
หมาย  
34 CFR §300.140 
 

ขอ้กําหนดเกีย่วกับการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอบธ
รรมตามกฎหมายนัน้จะใชบั้งคับกับขอ้กลา่วหาทีว่า่ 
เขตการศกึษามไิดป้ฏบัิตหินา้ทีใ่นกระบวนการระบเุด็กพกิาร 
เพือ่คน้หา ระบ ุและประเมนิเด็กพกิารในโรงเรยีนเอกชน 
ดหูนา้ที ่12 
สําหรับขอ้มลูเกีย่วกับการพจิารณาคดตีามกระบวนการอันชอ
บธรรมตามกฎหมาย 
 
การรอ้งเรยีนตอ่รฐั 
34 CFR §300.140 
 
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการรอ้งเรยีนตอ่รัฐใชบั้งคับกับขอ้กลา่วหา
ทีว่า่ เขตการศกึษามไิดป้ฏบัิตติามพันธกรณีทีเ่กีย่วขอ้งกับ: 
โอกาสในการมสีว่นรว่มอยา่งเป็นธรรมของเด็กนักเรยีนในโรง
เรยีนเอกชนในเขตการศกึษาตามสทิธิข์องผูป้กครอง ภายใต ้
IDEA คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ กระบวนการใหคํ้าปรกึษา 
การกําหนดบรกิารทีเ่ป็นธรรม 
ซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเอกชนทีอ่าจจะยืน่คํารอ้งเรยี
นตอ่สํานักการศกึษาพเิศษและบรกิารนักเรยีน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
ทีก่ลา่วหาว่าเขตการศกึษามไิดม้สี่วนรว่มในการใหคํ้าปรกึษา
อยา่งทันทว่งทแีละมคีวามหมาย 
หรอืมไิดพ้จิารณาความคดิเห็นของเจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเอ
กชน 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกั
บความคุม้ครองตามวธิพีจิาร
ณาความแบบป้องกันสําหรับ
การศกึษาของนักเรยีนพเิศษ 
กรณุาตดิตอ่: 
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