Giáo dục Đặc biệt tại Peel District School Board (Sở Giáo dục
vùng Peel):
Các ủy ban chuyên trách việc Nhận dạng, Sắp xếp và Tái xét
(Identification, Placement and Review Committees - IPRC)
Tài liệu Hướng dẫn Phụ huynh
Một ủy ban chuyên trách việc Nhận dạng, Sắp xếp và Tái xét (Identification, Placement and
Review Committee) là gì?
Các học sinh khác nhau thì phát triển và học tập ở các mức khác nhau. Với một số học sinh, lớp học
thường lệ có thể không đáp ứng các nhu cầu của các em. Peel District School Board (Sở Giáo dục
vùng Peel) quyết tâm hỗ trợ cho các học sinh này, với sự giúp đỡ của một ủy ban để:
•

Nhận dạng mỗi học sinh nào cần các chương trình giáo dục, sự hỗ trợ và/hay các dịch vụ đặc
biệt.

•

Sắp xếp học sinh vào một chương trình mà sẽ đáp ứng các nhu cầu của học sinh đó.

•

Duyệt xét xem học sinh tiến bộ ra sao.

Các ủy ban chuyên trách việc Nhận dạng, Sắp xếp và Tái xét (Identification, Placement and Review
Committees - IPRC) bao gồm những nhóm nhỏ các nhân viên, ví dụ như hiệu trưởng nhà trường,
một giáo viên chuyên về chương trình giáo dục đặc biệt hay một trưởng ban và một giáo viên lớp.
Đôi khi, các thành phần chuyên viên khác sẽ tham gia trong cuộc họp của ủy ban (như bác sĩ tâm lý
hay chuyên gia âm ngữ trị liệu). Làm việc với quí vị, ủy ban nhắm đến việc thực hiện những quyết
định tốt nhất có thể có được cho việc giáo dục của con quí vị.
Ai giới thiệu một học sinh cho ủy ban?
Hiệu trưởng của trường con quí vị thực hiện việc giới thiệu và sẽ thông báo bằng thư cho quí vị. Nếu
quí vị lo ngại về các nhu cầu học tập của con quí vị, quí vị cũng có thể yêu cầu hiệu trưởng (bằng
cách viết thư) xin làm giới thiệu. Quí vị sẽ được thông báo về cuộc họp của ủy ban ít nhất 10 ngày đi
học trước khi có cuộc họp. Điều quan trọng là quí vị phải dự cuộc họp. Nếu quí vị không thể dự, xin
vui lòng liên lạc với hiệu trưởng để sắp xếp một ngày và giờ khác.
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Thông tin nào ủy ban sẽ có trước khi có cuộc họp?
Nhân viên của nhà trường và của sở sẽ thu thập thông tin về việc học tập của con quí vị. Điều này có
thể bao gồm những đánh giá về các nhu cầu và các thành tựu học tập của con quí vị (từ các giáo
viên lớp và các giáo viên phụ trách việc giáo dục đặc biệt), thông tin có liên quan về vấn đề sức
khoẻ, và các kết quả của các cuộc đánh giá chính thức (ví dụ như của bác sĩ tâm lý, của chuyên gia
âm ngữ trị liệu, hay của chuyên gia chức năng trị liệu). Quí vị sẽ nhận một bản sao của tất cả các
thông tin.
Làm thế nào để quí vị có thể chuẩn bị cho cuộc họp?
Quí vi là một người bình đẳng trong tiến trình. Trước khi ủy ban họp, quí vị có thể muốn cung cấp
thông tin bằng văn bản về các ưu điểm và các nhu cầu của con quí vị. Quí vị có thể cũng muốn tìm
hiểu thêm về các nhu cầu, các chương trình và các dịch vụ của việc giáo dục đặc biệt, các sự chọn
lựa trong việc sắp xếp cho học sinh và các hồ sơ của con quí vị. Hãy hỏi hiệu trưởng của trường con
quí vị.
Quí vị có thể dẫn theo một người nào đó đến cuộc họp để hành động với tư cách là người bênh vực
cho con của quí vị. Các học sinh 16 tuổi hay lớn hơn thì cũng được phép tham dự. Nếu quí vị không
cảm thấy thoải mái để trao đổi với ủy ban bằng tiếng Anh, chúng tôi sẽ cung cấp một thông dịch viên
nếu có yêu cầu.
Điều gì diễn ra trong cuộc họp của ủy ban?
Ủy ban sẽ duyệt lại và trao đổi về những ưu điểm và các nhu cầu giáo dục của con quí vị, nếu như
cần phải có chương trình giáo dục đặc biệt và sự sắp xếp nào là tốt nhất. Quí vị nên đặt câu hỏi và
tham gia trong cuộc thảo luận.
Các cuộc họp thường kéo dài khoảng 20 phút. Ủy ban sau đó sẽ đưa ra các quyết định là con của
quí vị có các nhu cầu học tập đặc biệt và có cần một sự sắp xếp cho việc giáo dục đặc biệt hay
không. Đôi khi, ủy ban yêu cầu có thêm thông tin và sẽ dời lại việc đưa ra quyết định. Một cuộc họp
khác sẽ được lên lịch và quí vị sẽ được mời tham dự.
Nếu cần có sự giáo dục đặc biệt thì giải pháp chọn lựa đầu tiên luôn luôn là để cho con của quí vị ở
lại trong lớp học bình thường, với sự hỗ trợ về giáo dục đặc biệt. Nếu điều đó không phù hợp, các
sự chọn lựa khác bao gồm việc rút ra khỏi lớp học bình thường cho tới nửa ngày đi học và tham dự
một lớp giáo dục đặc biệt (có thể là ngay tại trường của con quí vị hay tại một trường khác).
Điều gì diễn ra sau cuộc họp của ủy ban?
Quí vị sẽ nhận một lá thư giải thích quyết định của ủy ban. Nếu quí vị đã không có mặt tại cuộc họp,
hiệu trưởng của trường con quí vị sẽ liên lạc với quí vị để cho biết quyết định. Nếu ủy ban đề nghị
sự sắp xếp theo chương trình giáo dục đặc biệt, quí vị sẽ được yêu cầu ký một mẫu đơn chấp thuận.
Xin vui lòng thảo luận bất cứ những điều lo ngại nào với hiệu trưởng của trường con quí vị. Quí vị có
thể (bằng cách viết thư) yêu cầu ủy ban tái xét và có thể khiếu nại quyết định nếu quí vị vẫn còn
không đồng ý. Hãy gởi thư cho giám đốc giáo dục của sở giáo dục, nội trong 30 ngày kể từ ngày
họp đầu tiên của ủy ban, cho biết sự khiếu nại của quí vị và lý do tại sao.
Chúng tôi sẽ thực hiện những sự sắp xếp theo chương trình học đặc biệt một khi quí vị đã ký và
hoàn trả mẫu đơn chấp thuận cho nhà trường của con quí vị.
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Sau khi được sắp xếp, làm thế nào để quí vị biết là các nhu cầu của con quí vị đã được đáp
ứng?
Cũng như với bất cứ học sinh nào trong bất kỳ chương trình nào, quí vị sẽ nhận các học bạ và có thể
hỏi giáo viên tại các cuộc họp được sắp xếp giữa phụ huynh và giáo viên, hay vào những lúc khác
theo yêu cầu của quí vị.
Quí vị sẽ tham gia trong sự tiến bộ của con quí vị thông qua việc phát triển Kế hoạch Phát triển Cá
nhân. Kế hoạch phải được lập trong vòng 30 ngày đi học kể từ ngày con của quí vị bắt đầu được sắp
xếp vào chương trình giáo dục đặc biệt. Kế hoạch này vạch ra những sở thích, ưu điểm, nhu cầu và
mục tiêu của con quí vị, và giúp chúng tôi cung cấp các chương trình hay dịch vụ giáo dục đặc biệt
mà con của quí vị cần để thành công.
Sau khi con của quí vị đã được sắp xếp theo chương trình cho ba tháng, quí vị có thể yêu cầu một
cuộc họp tiếp theo của ủy ban để duyệt lại sự tiến bộ. Nhà trường phải duyệt lại các nhu cầu giáo
dục đặc biệt của con quí vị ít nhất một lần trong một năm. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc họp
hàng năm của ủy ban để tái duyệt nếu chúng tôi đề nghị hay nếu quí vị yêu cầu một sự thay đổi trong
việc sắp xếp chương trình hay địa điểm học cho con của quí vị.
Quí vị có thể tìm hiểu thêm thông tin nơi nào?
Để tìm hiểu thêm về Ủy ban chuyên trách việc Nhận dạng, Sắp xếp và Tái duyệt (Identification,
Placement and Review Committee) và về chương trình giáo dục đặc biệt, xin vui lòng:
•

Hỏi giáo viên hay hiệu trưởng của con quí vị.

•

Liên lạc với giáo viên phụ trách việc giáo dục đặc biệt tại trường con quí vị.

•

Xem trang mạng của Peel District School Board (Sở Giao dục vùng Peel) tại địa chỉ
www.peelschools.org/speced.

•

Viếng trang mạng của Ontario Ministry of Education (Bộ Giáo dục Ontario) tiạ địa chỉ
www.edu.gov.on.ca, nhấp vào phần giáo dục tiểu học và trung học, sau đó theo các đường nối
sang phần giáo dục đặc biệt.

•

Gọi cho Peel District School Board (Sở Giáo dục vùng Peel) 905-890-1099 hay 1-800-668-1146,
số chuyển tiếp 2345.
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