Giáo dục Đặc biệt tại Peel District School Board
(Sở Giáo dục vùng Peel):
Các Kế hoạch Giáo dục dành cho Cá nhân
(Individual Education Plans - IEP)
Tài liệu Hướng dẫn Phụ huynh
Một kế hoạch Giáo dục dành cho Cá nhân (Individual Education Plan) là gì?
Kế hoạch là một cách để Peel District School Board (Sở Giáo dục vùng Peel) hỗ trợ cho việc học của
con quí vị. Chúng tôi muốn tìm hiểu các sở thích, các ưu điểm, các nhu cầu và các mục tiêu của con
quí vị. Biết được điều đó với bất cứ đứa trẻ nào là điều quan trọng đối với chúng tôi. Với các trẻ em
có những nhu cầu học tập đặc biệt, thông tin này được bao gồm trong một Kế hoạch Giáo dục dành
cho Cá nhân. Kế hoạch giúp chúng tôi cung cấp các chương trình hay các dịch vụ giáo dục đặc biệt
mà con quí vị cần có để thành công.
Kế hoạch được vạch ra như thế nào?
Nhóm giáo dục đặc biệt tại trường của con quí vị thảo kế hoạch, với sự giúp đỡ từ:
•

Các giáo viên của con quí vị.

•

Các nhà chuyên môn khác, như các cố vấn viên chỉ đạo, các nhân viên phụ trách việc giáo dục
đặc biệt trước đây đã có tham gia trong tiến trình này, hiệu trưởng và nhân viên từ các cơ quan
hay các dịch vụ cộng đồng.

•

Các thông tin khác, như bản Kế hoạch Giáo dục Cá nhân trước đây (Individual Education Plan IEP), Hồ sơ Học sinh Ontario (Ontario Student Record) của con quí vị, hay các sự đánh giá (ví dụ
như giáo dục, sức khoẻ hay hành vi cư xử của con quí vị).

•

Gia đình quí vị. Là một phụ huynh, quí vị đóng một vai trò thiết yếu trong việc thành lập một kế
hoạch tốt nhất. Thông tin quí vị cung cấp giúp nhà trường hiểu cá tính, sự phát triển, việc học và
các sở thích của con quí vị. Con của quí vị cũng có thể tham gia trong việc lập bản kế hoạch (và
có quyền được tham khảo ý kiến sau 16 tuổi). Khi các học sinh là một phần của tiến trình, như
định ra các mục tiêu giáo dục, thì các em thường sẽ có trách nhiệm hơn trong việc học tập của
chính mình.

Kế hoạch phải được lập ra trong vòng 30 ngày đi học của con quí vị để bắt đầu việc giáo dục đặc
biệt. Quí vị sẽ nhận một bản sao của kế hoạch và một bản khác sẽ được lưu vào Hồ sơ Học sinh
Ontario (Ontario Student Record) của con quí vị.
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Kế hoạch bao gồm những gì?
Các giáo viên và nhân viên hỗ trợ dùng bản kế hoạch giáo dục để giúp đáp ứng các nhu cầu của con
quí vị và để theo dõi sự tiến bộ của em. Thông tin trong kế hoạch bao gồm:
•

Điều ngoại lệ và sự sắp xếp (placement)

•

Các nhu cầu, các kỹ năng, các phương pháp học tập của con quí vị và các sự đánh giá.

•

Các môn học, các khóa học hay các chương trình mà con của quí vị đang nhận sự giảng dạy, sự
hỗ trợ và/hay các dịch vụ đặc biệt.

•

Các hình thức hỗ trợ và các biện pháp cần thiết để giúp đỡ cho con của quí vị.

•

Các mục tiêu và các điều mong đợi, những điều này cho chúng tôi biết con của quí vị sẽ đạt được
những gì và giúp chúng tôi đo những thành đạt đó trong suốt niên học.

•

Một kế hoạch cho các em 14 tuổi hay lớn hơn, để giúp các em điều chỉnh với giai đoạn kế tiếp
trong cuộc đời của mình, ví dụ như lên trung học, theo các môn học khác, đi làm, hay sống trong
cộng đồng.

Với hầu hết học sinh, sự tiến bộ sẽ được ghi lại trong học bạ của các em. Tùy theo chương trình của
con quí vị, quí vị cũng có thể thấy sự tiến bộ được báo cáo trong bản (Individual Education Plan) Kế
Hoạch Giáo dục Cá nhân.
Kế hoạch có thể thay đổi hay không?
Trong suốt niên học, các giáo viên của con quí vị sẽ ghi chú những phương pháp học tập thành công
ngay trong bản kế hoạch giáo dục và cũng có thể duyệt lại các phương pháp. Đó là tất cả những
phần của tiến trình.
Kế hoạch đặt ra những mục đích cho một niên học và chúng tôi chính thức duyệt lại và cập nhật kế
hoạch hàng năm. Thêm vào đó, nhà trường đánh giá sự tiến bộ của con quí vị trong suốt niên học.
Chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi khi cần thiết, như đặt ra những mục tiêu mới nếu sự học tập
của con quí vị khá hơn nhiều hay chậm hơn mong muốn.
Quí vị có thể tìm hiểu thêm thông tin nơi nào?
Để tìm hiểu thêm về (Individual Education Plan) Kế hoạch Giáo dục Cá nhân và 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 của con quí vị.

•

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

Viếng trang mạng của Ontario Ministry of Education (Bộ Giáo Dục Ontario) tại 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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