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กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาสําหรับบคุคลทพุพลภาพ [Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA)]กฎหมายของรัฐบาลกลางเกีย่วกบัการศกึษาของนักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพ 
กําหนดใหโ้รงเรยีนตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วทีม่คํีาอธบิายทีค่รบถว้นเกีย่วกบัการปกป้องตามขัน้ตอน 
ทีม่ใีหภ้ายใตข้อ้กําหนดของ IDEA และกระทรวงศกึษาธกิาร สหรัฐอเมรกิา [United States (U.S.)] 
ใหแ้กผู่ป้กครองของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
หนังสอืบอกกลา่วฉบบันีต้อ้งถกูสง่มอบใหแ้กผู่ป้กครองหนึง่ครัง้ตอ่ปีการศกึษาเทา่นัน้ 
ยกเวน้ตอ้งมอบฉบบัสําเนาใหแ้กผู่ป้กครอง: (1) 
ทันททีีม่กีารรอ้งขอการประเมนิหรอืการสง่ตอ่จากผูป้กครองเป็นครัง้แรก (2) 
ทันททีีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐเป็นครัง้แรก ภายใต ้34 CFR [Code of 
Federal Regulations – ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยขอ้บงัคับของรัฐบาลกลาง] §§300.151 ถงึ 
300.153 และทันททีีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเป็นครัง้แรก ภายใต ้§300.507 
ในปีการศกึษา (3) เมือ่มคํีาตัดสนิเพือ่ดําเนนิการทางวนัิยทีถ่อืวา่เป็นการเปลีย่นสถานศกึษา และ (4) 
ทันททีีไ่ดรั้บคําขอจากผูป้กครอง [34 CFR §300.504(ก)] 

หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปกป้องตามขัน้ตอนฉบับนี ้
ตอ้งมคํีาอธบิายทีค่รบถว้นเกีย่วกบัการปกป้องตามขัน้ตอนทัง้หมดทีม่ใีหภ้ายใต ้§300.148 
(คําตัดสนิของผูป้กครองในการยา้ยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพจากโรงเรยีนของรัฐไปโรงเรยีนเอกชนเพือ่การศึ
กษาพเิศษโดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย), §§300.151 ถงึ 300.153 
(ขัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐ), §300.300 (ความยนิยอม), §§300.502 ถงึ 
300.503, §§300.505 ถงึ 300.518 และ §§300.530 ถงึ 300.536 
(การปกป้องตามขัน้ตอนในสว่นยอ่ย E ของขอ้บังคับในสว่น B) และ §§300.610 ถงึ 300.625 
(บทบัญญัตกิารเก็บรักษาความลับของกระบวนการในการใหข้อ้มลูใดแกผู่ใ้ชง้านโดยไมม่กีารทําใหเ้ป็นเนือ้ห
าเฉพาะรายในสว่นยอ่ย F)  

คํายอ่ทีจ่ะใชใ้นเอกสารมดีังตอ่ไปนี:้ 

ALJ ผูพ้พิากษากฎหมายปกครอง [Administrative Law Judge] 
BIP  แผนการชว่ยเหลอืในการปรับตัวทางพฤตกิรรม [Behavioral Intervention Plan] 
FAPE  การศกึษาของรัฐทีเ่หมาะสมและไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย [Free Appropriate Public 

Education] 
FERPA  กฎหมายวา่ดว้ยสทิธแิละการศกึษาของครอบครัว [Family Educational Rights and 

Privacy Act] 
FBA  การประเมนิพฤตกิรรมในการทํากจิกรรม [Functional Behavioral Assessment] 
IDEA  กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาสําหรับบคุคลทีม่คีวามทพุพลภาพ [Individuals with 

Disabilities Education Act] 
IEE  การประเมนิดา้นการศกึษาโดยหน่วยงานอสิระ [Independent Educational 

Evaluation] 
IEP  โปรแกรมการศกึษาทีจั่ดทําเฉพาะบคุคล [Individualized Education Program] 
MDE กระทรวงศกึษาธกิารแหง่รัฐมชิแิกน [Michigan Department of Education] 
OSE สํานักงานการศกึษาพเิศษ [Office of Special Education] 
SOAHR  สํานักงานการไตส่วนปกครองและกฎระเบยีบของรัฐ [State Office of 

Administrative Hearings and Rules] 
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หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปกป้องตามขัน้ตอน 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

หนงัสอืบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 

34 CFR §300.503 

หนังสอืบอกกลา่ว 
เขตการศกึษาของทา่น (คําวา่ "เขตการศกึษา" ตามทีใ่ชใ้นหนังสอืบอกกลา่วนีห้มายรวมถงึ 
สํานักวชิาการโรงเรยีนรัฐบาล) ตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วใหท้า่นทราบเป็นลายลักษณ์อกัษร ทกุครัง้ที:่ 

1. มกีารเสนอใหเ้ริม่หรอืเปลีย่นแปลงการระบตุัวตน การประเมนิผล 
หรอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาของบตุรของทา่น 
หรอืการจัดหาการศกึษาของรัฐทีเ่หมาะสมและไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย [Free Appropriate Public 
Education (FAPE)] ใหแ้กบ่ตุรของทา่น หรอื  

2. มกีารปฏเิสธใหเ้ริม่หรอืเปลีย่นแปลงการระบตุัวตน การประเมนิผล 
หรอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาของบตุรของทา่น หรอืการจัดหา FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 

เนือ้หาของหนังสอืบอกกลา่ว 
หนังสอืบอกกลา่วทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรนีต้อ้ง: 

1. อธบิายถงึการดําเนนิการทีเ่ขตการศกึษาของทา่นเสนอหรอืปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการ 
2. อธบิายวา่เหตใุดเขตการศกึษาของทา่นจงึเสนอหรอืปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการ 
3. อธบิายแตล่ะขัน้ตอนการประเมนิผล การประเมนิ บนัทกึ 

หรอืรายงานทีเ่ขตการศกึษาของทา่นใชใ้นคําตัดสนิทีจ่ะเสนอหรอืปฏเิสธการดําเนนิการ 
4. มขีอ้ความวา่ทา่นไดรั้บความคุม้ครองภายใตบ้ทบัญญัตวิา่ดว้ยการปกป้องตามขัน้ตอนในสว่น B ของ 

IDEA 
5. บอกใหท้า่นทราบถงึวธิทีีท่า่นสามารถขอรับคําอธบิายของการปกป้องตามขัน้ตอน 

หากการดําเนนิการทีเ่ขตการศกึษาของทา่นกําลังเสนอหรอืปฏเิสธนัน้ไมไ่ดเ้ป็นการสง่ตอ่เพือ่การปร
ะเมนิเป็นครัง้แรก 

6. อธบิายถงึแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ เพือ่การตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืสําหรับทา่นในการทําความเขา้ใจสว่น 
B ของ IDEA 

7. อธบิายถงึทางเลอืกอืน่ใดทีท่มีโปรแกรมการศกึษาทีจั่ดทําเฉพาะบคุคล [Individualized 
Education Program (IEP)] ของบตุรของทา่นไดพ้จิารณา 
และเหตผุลทีทํ่าใหต้ัวเลอืกเหลา่นัน้ถกูปฏเิสธ และ  

8. ใหคํ้าอธบิายถงึเหตผุลทีเ่ขตการศกึษาของทา่นเลอืกทีจ่ะเสนอหรอืปฏเิสธการดําเนนิการนัน้ ๆ  

การใชโ้ปรแกรมการศกึษาทีจั่ดทําเฉพาะบคุคลเป็นหนังสอืบอกกลา่ว 
หน่วยงานรัฐอาจใช ้IEP เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้ 
ตราบใดทีเ่อกสารทีผู่ป้กครองไดรั้บตรงตามขอ้กําหนดทัง้หมดใน §300.503 
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หนังสอืบอกกลา่วในภาษาทีส่ามารถเขา้ใจได ้
หนังสอืบอกกลา่วฉบบันีต้อ้ง: 

1. ถกูเขยีนเป็นภาษาทีค่นทั่วไปสามารถเขา้ใจได ้และ 
2. ถกูจัดทําขึน้เป็นภาษาแมข่องทา่น หรอืในรปูแบบการสือ่สารอืน่ ๆ ทีท่า่นใช ้

เวน้แตจ่ะเป็นทีช่ดัเจนวา่ไมส่ามารถทําเชน่นัน้ได ้

หากภาษาแมข่องทา่น หรอืรปูแบบการสือ่สารอืน่ใดนัน้ไมใ่ชภ่าษาเขยีน 
เขตการศกึษาของทา่นตอ้งทําใหม้ั่นใจวา่: 

1. หนังสอืบอกกลา่วนีไ้ดรั้บการแปลเป็นภาษาแมข่องทา่นดว้ยวธิอีืน่ ๆ 
หรอืดว้ยวธิกีารสือ่สารแบบอืน่แกท่า่น 

2. ทา่นเขา้ใจในเนือ้หาของหนังสอืบอกกลา่วนี ้และ 
3. มหีลักฐานเป็นลายลักษณ์อกัษรวา่ ไดดํ้าเนนิการตามขอ้ 1 และ 2 แลว้  

ภาษาแม ่

34 CFR §300.29 
ภาษาแม ่เมือ่ใชก้บับคุคลทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษอยา่งจํากดั หมายถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ 

1. ภาษาทีบ่คุคลนัน้ใชต้ามปกต ิหรอืในกรณีของเด็ก หมายถงึภาษาทีผู่ป้กครองของเด็กใชต้ามปกต ิ 
2. ในการตดิตอ่กบัเด็กโดยตรงทกุครัง้ (รวมถงึการประเมนิของเด็ก) 

เป็นภาษาทีเ่ด็กใชต้ามปกตเิมือ่อยูใ่นบา้น หรอืสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

สําหรับคนหหูนวกหรอืตาบอด หรอืสําหรับคนทีไ่มใ่ชภ้าษาเขยีน 
รปูแบบการสือ่สารจะเป็นสิง่ทีบ่คุคลดังกลา่วใชต้ามปกต ิ(อยา่งเชน่ ภาษามอื อกัษรเบรลล ์
หรอืการสือ่สารดว้ยปากเปลา่) 

จดหมายอเิล็กทรอนกิส ์

34 CFR §300.505 
หากเขตการศกึษาของทา่นเสนอทางเลอืกรับเอกสารโดยอเีมลใหแ้กผู่ป้กครอง 
ทา่นสามารถเลอืกรับเอกสารดังตอ่ไปนีท้างอเีมลได:้ 

1. หนังสอืบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้  
2. หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปกป้องตามขัน้ตอน และ  
3. หนังสอืบอกกลา่วเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

ความยนิยอมของผูป้กครอง – คาํนยิาม 

34 CFR §300.9 

ความยนิยอม  
ความยนิยอม หมายความวา่: 
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1. ทา่นไดรั้บแจง้ขอ้มลูอยา่งครบถว้นเกีย่วกบัการดําเนนิการ ซึง่ทา่นกําลังจะใหค้วามยนิยอม 
เป็นภาษาแม ่หรอืเป็นรปูแบบการสือ่สารอืน่ใด (อยา่งเชน่ ภาษามอื อกัษรเบรลล ์
หรอืการสือ่สารดว้ยปากเปลา่) 

2. ทา่นเขา้ใจและตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรตอ่การดําเนนิการนัน้ 
และความยนิยอมอธบิายถงึการดําเนนิการดังกลา่ว และแสดงรายการบนัทกึตา่ง ๆ (หากม)ี 
ทีจ่ะถกูเผยแพรแ่ละใหแ้กผู่ใ้ด และ 

3. ทา่นเขา้ใจดวีา่ ความยนิยอมนีเ้ป็นความสมัครใจในสว่นของทา่น 
และทา่นอาจถอนความยนิยอมของทา่นไดต้ลอดเวลา 

การเพกิถอนความยนิยอมของทา่นจะไมล่บลา้ง (ยกเลกิ) 
การดําเนนิการทีเ่กดิขึน้หลังจากทีท่า่นไดใ้หค้วามยนิยอม และกอ่นทีท่า่นไดถ้อนตัวแลว้  

ความยนิยอมของผูป้กครอง 

34 CFR §300.300 

ความยนิยอมสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้ 
เขตการศกึษาของทา่นไมส่ามารถทําการประเมนิเบือ้งตน้บตุรของทา่น 
เพือ่พจิารณาวา่บตุรของทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบรกิารตามสว่น B ของ IDEA 
เพือ่รับการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยไมม่หีนังสอืบอกกลา่วใหท้า่นทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้ 
ถงึการดําเนนิการทีเ่สนอใหแ้ละโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมของทา่น ตามทีอ่ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
ความยนิยอมของผูป้กครอง — คาํนยิาม 

เขตการศกึษาของทา่นตอ้งใชค้วามพยายามตา่ง ๆ ตามสมควร 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมทีไ่ดรั้บการบอกกลา่วของทา่นสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้ 
เพือ่ทําคําตัดสนิวา่บตุรของทา่นเป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืไม ่

ความยนิยอมในการประเมนิเบือ้งตน้ของทา่น ไมไ่ด ้หมายความวา่ 
ทา่นยังไดใ้หค้วามยนิยอมแกเ่ขตการศกึษาเพือ่เริม่ใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรข
องทา่นไดอ้กีดว้ย 

หากบตุรของทา่นลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลแลว้ 
หรอืทา่นกําลังมองหาโรงเรยีนรัฐบาลเพือ่ลงทะเบยีนเรยีน และทา่นไดป้ฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอม 
หรอืไมไ่ดต้อบรับตอ่คํารอ้งขอความยนิยอมสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้ เขตการศกึษาของทา่นอาจจะ 
แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง 
พยายามทําการประเมนิบตุรของทา่นเบือ้งตน้โดยใชข้ัน้ตอนในกฎหมายวา่ดว้ยการไกลเ่กลีย่หรอื 
การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
และขัน้ตอนการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลาง 
เขตการศกึษาของทา่นจะไมล่ะเมดิขอ้ผกูพันในการคน้หา ระบตุัวตน และประเมนิบตุรของทา่น 
หากไมไ่ดเ้ป็นการตดิตามผลการประเมนิบตุรของทา่นในสถานการณ์เหลา่นี ้

กฎพเิศษสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้สําหรับความคุม้ครองของรัฐ 
หากเด็กอยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ และไมไ่ดอ้าศัยอยูก่บัผูป้กครองของตนเอง —  
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เขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง 
สําหรับการประเมนิเบือ้งตน้เพือ่พจิารณาวา่เด็กนัน้ทพุพลภาพหรอืไม ่หากวา่: 

1. แมจ้ะใชค้วามพยายามตา่ง ๆ ตามสมควรแลว้ก็ตาม 
แตเ่ขตการศกึษาก็ไมส่ามารถหาผูป้กครองของเด็กเจอได ้

2. สทิธขิองผูป้กครองไดถ้กูยกเลกิตามกฎหมายของรัฐแลว้ หรอื 
3. ผูพ้พิากษาหรอืหน่วยงานรัฐทีม่คีวามรับผดิชอบในการดแูลเด็กโดยท่ัวไป 

ไดม้อบหมายสทิธิใ์นคําตัดสนิดา้นการศกึษา 
และใหค้วามยนิยอมใหม้กีารประเมนิผลเบือ้งตน้แกบ่คุคลอืน่ทีไ่มใ่ชผู่ป้กครอง 

การอยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ ตามทีใ่ชใ้น IDEA หมายถงึ เด็กที:่  

1. เด็กทีไ่ดรั้บการอปุการะเลีย้งด ู
เวน้แตผู่ป้กครองอปุถัมภข์องเด็กไดรั้บสทิธิใ์นคําตัดสนิดา้นการศกึษาในนามของเด็ก 
โดยผูพ้พิากษาทีด่แูลคดขีองเด็กหรอืหน่วยงานรัฐทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการดแูลเด็กโดยทั่วไป  

2. ถอืวา่อยูใ่นความคุม้ครองของรัฐ ตามกฎหมายของรัฐ  
3. ถอืวา่อยูใ่นความคุม้ครองของศาล ตามกฎหมายของรัฐ หรอื  
4. อยูใ่นความดแูลของหน่วยงานสงเคราะหเ์ด็กของรัฐ 

ความยนิยอมของผูป้กครองสําหรับการบรกิาร 
เขตการศกึษาของทา่นตอ้งไดรั้บความยนิยอมทีไ่ดรั้บการบอกกลา่วจากทา่น 
กอ่นทีจ่ะใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่นเป็นครัง้แรก 
และตอ้งใชค้วามพยายามตา่ง ๆ ตามสมควรในการขอรับความยนิยอมทีไ่ดรั้บการบอกกลา่วนัน้ 

หากทา่นไมต่อบรับตอ่คํารอ้งขอใหค้วามยนิยอม 
เพือ่ใหเ้ด็กของทา่นไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นครัง้แรก 
หรอืหากทา่นปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมในเรือ่งดังกลา่ว 
เขตการศกึษาของทา่นไมส่ามารถใชก้ารปกป้องตามขัน้ตอน (น่ันคอื การไกลเ่กลีย่ 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
หรอืการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลาง) 
เพือ่รับขอ้ตกลงหรอืคําตัดสนิวา่จะสามารถใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ทีไ่ดรั้บการแนะนําจากทมี IEP ของบตุรของทา่น) แกบ่ตุรของทา่น โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากทา่นได ้

หากทา่นปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามยนิยอมใหบ้ตุรของทา่นไดรั้บบรกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค
รัง้แรก หรอืหากทา่นไมต่อบรับตอ่คํารอ้งขอใหค้วามยนิยอมดังกลา่ว 
และเขตการศกึษาไมใ่หบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่น 
ซึง่ตอ้งขอความยนิยอมจากทา่นกอ่น เขตการศกึษาของทา่น: 

1. ไมไ่ดทํ้าการละเมดิตอ่ขอ้กําหนดในการจัดหาบรกิาร FAPE ทีม่ใีหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เนือ่งจากเขตการศกึษาไมส่ามารถใหบ้รกิารแกบ่ตุรของทา่นได ้และ 

2. ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารประชมุทมี IEP หรอืจัดทํา IEP 
สําหรับบตุรของทา่นสําหรับการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นกอ่น  
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การเพกิถอนความยนิยอมของผูป้กครอง 
หากทา่นแจง้ตอ่เขตการศกึษาในการเพกิถอนความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษร 
สําหรับการใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่น เขตการศกึษาของทา่น: 

1. ไมส่ามารถดําเนนิการใหก้ารศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งแกบ่ตุรของทา่นตอ่ไปได ้
2. ตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วใหท้า่นทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้ภายในเวลาทีก่ําหนด 

โดยสอดคลอ้งกบั §300.503 ของขอ้บงัคับใน IDEA 
ของการเสนอของขอ้บงัคับทีจ่ะหยดุใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามทีไ่ดรั้บการเพกิถอนความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรจากทา่น 

3. ไมส่ามารถใชก้ระบวนการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย (น่ันคอื การไกลเ่กลีย่ 
การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา หรอืการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลาง) 
เพือ่ไดรั้บขอ้ตกลงหรอืคําตัดสนิวา่จะสามารถใหบ้รกิารดังกลา่วแกบ่ตุรของทา่น 

4. ไมไ่ดทํ้าการละเมดิตอ่ขอ้กําหนดในการจัดหาบรกิาร FAPE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เนือ่งจากเขตการศกึษาไมส่ามารถใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปแกบ่ตุรของ
ทา่นได ้

5. ไมจํ่าเป็นตอ้งจัดประชมุทมี IEP หรอืจัดทํา IEP สําหรับบตุรของทา่น 
เพือ่รับการจัดหาการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป และ 

6. ไมจํ่าเป็นตอ้งแกไ้ขประวัตกิารศกึษาของบตุรของทา่น เพือ่ลบประวัตกิารอา้งองิใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับบรกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งของเด็ก 
เพยีงเพราะทา่นไดทํ้าการเพกิถอนความยนิยอม 

ความยนิยอมของผูป้กครองสําหรับการประเมนิผลใหม ่
เขตการศกึษาของทา่นตอ้งไดรั้บความยนิยอมทีไ่ดรั้บการบอกกลา่วจากทา่นกอ่นทีจ่ะประเมนิผลบตุรของทา่
นใหม ่นอกเสยีจากวา่เขตการศกึษาของทา่นจะสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่: 

1. ไดดํ้าเนนิการหลายขัน้ตอนทีส่มเหตสุมผลในการรอ้งขอความยนิยอมเพือ่ประเมนิบตุรของทา่น และ 
2. ทา่นไมไ่ดต้อบรับใด ๆ 

หากทา่นปฏเิสธทีจ่ะยนิยอมใหม้กีารประเมนิบตุรของทา่นใหม ่เขตการศกึษาอาจจะ แตไ่มจํ่าเป็นตอ้ง 
ดําเนนิการประเมนิบตุรของทา่นใหม ่โดยการใชก้ารไกลเ่กลีย่ การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา และขัน้ตอนการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลาง 
เพือ่แทนทีก่ารปฏเิสธของทา่นทีไ่มย่นิยอมใหม้กีารประเมนิบตุรของทา่นใหม ่
เชน่เดยีวกบัการประเมนิครัง้แรก เขตการศกึษาของทา่นไมไ่ดล้ะเมดิขอ้ผกูพันภายใตส้ว่น B ของ IDEA 
หากปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการประเมนิใหมใ่นวธิกีารนี ้

เอกสารหลักฐานความพยายามตา่ง ๆ ตามสมควรเพือ่ขอรับความยนิยอมของผูป้กครอง 
เขตการศกึษาของทา่นตอ้งรักษาเอกสารหลักฐานความพยายามตา่ง ๆ 
ตามสมควรเพือ่ขอรับความยนิยอมของผูป้กครองสําหรับการประเมนิผลเบือ้งตน้ 
เพือ่ใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นครัง้แรก เพือ่ดําเนนิการประเมนิใหม ่
และเพือ่คน้หาผูป้กครองของเด็กทีอ่ยูใ่นความคุม้ครองของรัฐสําหรับการประเมนิเบือ้งตน้ 
เอกสารหลักฐานตอ้งมกีารบนัทกึความพยายามในการดําเนนิการในดา้นตา่ง ๆ ของเขตการศกึษา 
อยา่งเชน่: 
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1. บนัทกึทีม่รีายละเอยีดของการใชส้ายโทรศัพทเ์พือ่โทรออกหรอืพยายามทีจ่ะโทรออก 
และผลของการโทรเหลา่นัน้  

2. สําเนาจดหมายตา่ง ๆ ทีส่ง่ใหแ้กผู่ป้กครอง และคําตอบรับใด ๆ ทีไ่ดรั้บ และ 
3. บนัทกึทีม่รีายละเอยีดของการเขา้เยีย่มบา้นหรอืสถานทีทํ่างานของผูป้กครอง 

และผลของการเขา้เยีย่มเหลา่นัน้ 

ขอ้กําหนดเรือ่งความยนิยอมอืน่ ๆ 
เขตการศกึษาของทา่นอาจดําเนนิการในเรือ่งตา่ง ๆ 
ตอ่ไปนีไ้ดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นกอ่น: 

1. พจิารณาขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิหรอืการประเมนิใหมข่องบตุรของทา่น 
หรอื 

2. ทําการทดสอบบตุรของทา่น หรอืทําการประเมนิอืน่ ๆ ทีดํ่าเนนิการกบัเด็กทัง้หมดดว้ย 
เวน้แตก่อ่นการทดสอบหรอืการประเมนินัน้ 
จําเป็นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองทกุทา่นของเด็กทัง้หมดเสยีกอ่น 

เขตการศกึษาของทา่นไมส่ามารถใชก้ารปฏเิสธไมใ่หค้วามยนิยอมของทา่นในบรกิารหรอืกจิกรรมหนึง่ ๆ 
เพือ่ปฏเิสธไมใ่หบ้รกิารทา่นหรอืบตุรของทา่นในบรกิาร สทิธปิระโยชน ์หรอืกจิกรรมอืน่ใด 

หากทา่นไดล้งทะเบยีนเรยีนใหบ้ตุรของทา่นในโรงเรยีนเอกชนดว้ยคา่ใชจ้า่ยของทา่นเอง 
หรอืหากทา่นไดจั้ดทําการศกึษาใหบ้ตุรของทา่นเองทีบ่า้น 
และทา่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอมใหม้กีารประเมนิบตุรของทา่น หรอืการประเมนิบตุรของทา่นใหม ่
หรอืทา่นไมไ่ดต้อบรับตอ่คํารอ้งขอความยนิยอม 
เขตการศกึษาไมส่ามารถใชค้วามยนิยอมแทนขัน้ตอนทางกฎหมายได ้(น่ันคอื การไกลเ่กลีย่ 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
หรอืการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลาง) 
และเขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งพจิารณาใหบ้ตุรของทา่นมสีทิธิไ์ดรั้บบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่ทา่เทยีมกนั 
(บรกิารทีม่ใีหก้บัเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพทีผู่ป้กครองใหเ้ขา้ศกึษาในโรงเรยีนเอกชน) 

การประเมนิดา้นการศกึษาโดยหนว่ยงานอสิระ 

34 CFR §300.502 

ทั่วไป  
ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะรับการประเมนิดา้นการศกึษาโดยหน่วยงานอสิระ [Independent 
Educational Evaluation (IEE)] สําหรับบตุรของทา่น 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมนิดา้นของบตุรของทา่นทีไ่ดรั้บจากเขตการศกึษาของทา่น 

หากทา่นรอ้งขอรับบรกิาร IEE เขตการศกึษาตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทีท่ีท่า่นสามารถขอรับบรกิาร IEE 
และขอ้มลูเกีย่วกบัเกณฑข์องเขตการศกึษาสําหรับ IEE 

คํานยิาม 
IEE หมายถงึ การประเมนิทีดํ่าเนนิการโดยผูต้รวจสอบทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม 
ซึง่ไมไ่ดรั้บการวา่จา้งจากเขตการศกึษาทีรั่บผดิชอบเรือ่งการศกึษาของบตุรของทา่น 
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คา่ใชจ้า่ยของรัฐ หมายถงึ เขตการศกึษาจะเป็นผูจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยเต็มสําหรับการประเมนิ 
หรอืตอ้งดําเนนิการใหม้ั่นใจวา่ ทา่นจะไมต่อ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยใด ๆ สําหรับการประเมนิดังกลา่วนัน้ 
โดยสอดคลอ้งกบับทบัญญัตใินสว่น B ของ IDEA 
ซึง่อนุญาตใหแ้ตล่ะรัฐสามารถใชแ้หลง่สนับสนุนในระดับทอ้งถิน่ รัฐบาลกลาง และเอกชนมอียูใ่นรัฐ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ B ของกฎหมายวา่ดว้ยสว่น 

สทิธขิองผูป้กครองในการประเมนิโดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมนิบตุรของทา่นทีเ่ขตการศกึษาของทา่นเป็นผูดํ้าเนนิการ 
ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะขอรับบรกิาร IEE สําหรับบตุรของทา่น โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารนี ้
ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี:้ 

1. หากทา่นยืน่คําขอรับบรกิาร IEE สําหรับบตุรของทา่นทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร 
โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยสําหรับบรกิารนี ้
เขตการศกึษาตอ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเจ็ดวันปฏทินิหลังจากไดรั้บคําขอนัน้ 
โดยบง่ชีเ้จตนาของเขตทีจ่ะดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี:้ (ก) จัดหาบรกิาร IEE ให ้
โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยบรกิารดังกลา่ว หรอื (ข) ยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นในการไตส่วนวา่การประเมนิผลบตุรของทา่นนัน้เหมาะสม 

2. หากเขตการศกึษาของทา่นรอ้งขอใหม้กีารไตส่วนและคําตัดสนิชีข้าดคอื 
การประเมนิบตุรของทา่นโดยเขตการศกึษาของทา่นนัน้เหมาะสมแลว้ ทา่นยังมสีทิธิท์ีจ่ะรับบรกิาร 
IEE ตอ่ไป แตไ่มใ่ชโ่ดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 

3. หากทา่นขอรับบรกิาร IEE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น 
เขตการศกึษาสามารถขอทราบเหตผุลทีท่า่นปฏเิสธมใิหม้กีารประเมนิบตุรของทา่นทีเ่ขตการศกึษาข
องทา่นเป็นผูดํ้าเนนิการ อยา่งไรก็ตาม เขตการศกึษาของทา่นไมส่ามารถตอ้งใหม้คํีาอธบิาย 
และตอ้งไมดํ่าเนนิการลา่ชา้โดยไมส่มเหตสุมผล ทัง้ในการจัดหาบรกิาร IEE 
ใหแ้กบ่ตุรของทา่นไดโ้ดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
หรอืการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเพือ่รอ้งขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งก
ระบวนการทางกฎหมาย เพือ่ปกป้องการประเมนิบตุรของทา่นโดยเขตการศกึษาได ้

4. หากบรกิาร IEE ทีท่า่นไดรั้บไมต่รงตามเกณฑข์องเขตการศกึษา 
เขตการศกึษาอาจยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายได ้
หากคําตัดสนิชีข้าดในการไตส่วนคอื ผลของการประเมนิไมเ่ป็นไปตามเกณฑข์องเขตการศกึษา 
การชาํระคนืคา่ใชจ้า่ยจากทางรัฐของบรกิาร IEE ของทา่นอาจถกูปฏเิสธ 

ทา่นมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บบรกิาร IEE สําหรับบตุรของทา่นเพยีงหนึง่ครัง้โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
ในทกุครัง้ทีเ่ขตการศกึษาของทา่นดําเนนิการประเมนิบตุรของทา่น 
หากทา่นไมเ่ห็นดว้ยกบัการประเมนิดังกลา่ว 

การประเมนิทีผู่ป้กครองเป็นผูร้อ้งขอ 
หากทา่นรอ้งขอบรกิาร IEE ใหแ้กบ่ตุรของทา่น โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 
หรอืทา่นและเขตการศกึษาเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยรว่มกนัในการประเมนิผลบตุรของทา่น:  

1. เขตการศกึษาของทา่นตอ้งพจิารณาถงึผลการประเมนิบตุรของทา่น หาก 
เป็นไปตามเกณฑข์องเขตการศกึษาสําหรับ IEE ในคําตัดสนิใด ๆ เกีย่วกบัการจัดหา FAPE 
แกบ่ตุรของทา่นหรอืไม ่และ 
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2. ทา่นหรอืเขตการศกึษาของทา่นสามารถใชก้ารประเมนิดังกลา่วเป็นหลักฐานในการไตส่วนการรอ้งเรี
ยนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเกีย่วกบับตุรของทา่นได ้

คําขอใหม้กีารประเมนิโดยผูพ้พิากษากฎหมายปกครอง 
หากผูพ้พิากษากฎหมายปกครอง [Administrative Law Judge (ALJ)] รอ้งขอ IEE 
ของบตุรของทา่นใหเ้ป็นสว่นหนึง่ในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการประเมนิดังกลา่ว 

เกณฑข์องเขตการศกึษา  
หากรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยสําหรับ IEE เกณฑสํ์าหรับการประเมนิ รวมถงึสถานทีใ่นการประเมนิ 
และคณุสมบตัขิองผูป้ระเมนิตอ้งเป็นเกณฑเ์ดยีวกนักบัทีเ่ขตการศกึษาใชเ้มือ่เริม่ทําการประเมนิ 
(ในขอบเขตทีเ่กณฑเ์หลา่นัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัสทิธิข์องคณุตอ่ IEE) 

ยกเวน้เกณฑท์ีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 
เขตการศกึษาไมส่ามารถกําหนดเงือ่นไขหรอืผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบัการรับ
บรกิาร IEE โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย 

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 

คาํนยิาม 

34 CFR §300.611 
ตามทีใ่ชภ้ายใตห้ัวขอ้ ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู: 

• การทําลาย หมายถงึ 
การทําลายทางกายภาพหรอืการยา้ยขอ้มลูระบตุัวตนสว่นบคุคลออกจากขอ้มลูหนึง่ 
เพือ่ไมใ่หม้ขีอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดอ้กีตอ่ไป 

• ระเบยีนทางการศกึษา หมายถงึ ระเบยีนประเภทหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใตคํ้านยิามของ 
"ระเบยีนทางการศกึษา" ใน 34 CFR สว่น 99 
(ขอ้บงัคับทีใ่ชใ้นกฎหมายวา่ดว้ยสทิธแิละการศกึษาของครอบครัว [Family Educational 
Rights and Privacy Act (FERPA)] ปี 1974, 20 U.S.C. [United States Code – 
ประมวลกฎหมายแหง่สหรัฐอเมรกิา] 1232g FERPA กําหนด "ระเบยีนทางการศกึษา" 
ใหเ้ป็นระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบันักเรยีน 
และไดรั้บการดแูลโดยหน่วยงานการศกึษาหรอืโดยบคุคลทีทํ่าหนา้ทีใ่หห้น่วยงาน 

• หน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม หมายถงึ เขตการศกึษา หน่วยงาน หรอืสถาบนัใด ๆ ทีเ่ก็บรวบรวม รักษา 
หรอืใชข้อ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคล หรอืจากขอ้มลูทีไ่ดรั้บ ภายใตส้ว่น B ของ IDEA 

ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุวัตนสว่นบคุคลได ้

34 CFR §300.32 
ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลได ้หมายถงึ ขอ้มลูทีป่ระกอบไปดว้ย: 

a. ชือ่ของบตุรของทา่น ชือ่ของทา่นในฐานะผูป้กครอง 
หรอืชือ่ของสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ใด 
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b. ทีอ่ยูข่องบตุรของทา่น 
c. ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบตุัวตนได ้อยา่งเชน่ หมายเลขประกนัสงัคมหรอืรหัสนักเรยีนของบตุรของทา่น 

หรอื 
d. รายการลักษณะสว่นบคุคล หรอืขอ้มลูอืน่ ๆ 

ทีจ่ะทําใหส้ามารถระบตุัวตนถงึบตุรของทา่นไดด้ว้ยความแน่นอนตามสมควร 

หนงัสอืบอกกลา่วใหผู้ป้กครอง 

34 CFR §300.612 
กระทรวงศกึษาธกิารแหง่รัฐมชิแิกน MDE ตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วใหผู้ป้กครองวา่ MDE 
มขีัน้ตอนและนโยบายทีเ่พยีงพอทีจ่ะแจง้ผูป้กครองโดยครบถว้นเกีย่วกบัความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูสว่นบคุ
คลทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลได ้ซึง่รวมถงึ:  

1. คําอธบิายเกีย่วกบัขอบเขตทีจ่ะใหห้นังสอืบอกกลา่วเป็นภาษาแมข่องกลุม่ประชากรตา่ง ๆ 
ในแตล่ะรัฐ 

2. คําอธบิายเรือ่งขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลของเด็กทีถ่กูเก็บรักษาไว ้
รวมถงึประเภทของขอ้มลูทีต่อ้งการ วธิกีารทีรั่ฐตัง้ใจจะใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
(รวมถงึแหลง่ทีม่าของขอ้มลูทีร่วบรวม) และวธิกีารใชใ้นการทําขอ้มลู 

3. สรปุนโยบายและขัน้ตอนทีห่น่วยงานทีร่ว่มดําเนนิการตอ้งปฏบิตัติาม ในการจัดเก็บ 
การเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก การเก็บรักษา 
และการทําลายขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลได ้และ 

4. คําอธบิายเกีย่วกบัสทิธทิัง้หมดของผูป้กครองและเด็กเกีย่วกบัขอ้มลูนี ้รวมถงึสทิธภิายใต ้FERPA 
และขอ้บงัคับในการปฏบิตัติาม 34 CFR สว่น 99  

กอ่นทีจ่ะมกีารระบตุัวตน ตําแหน่งทีต่ัง้ หรอืกจิกรรมการประเมนิผลทีสํ่าคัญใด ๆ (ทีรู่จั้กกนัในอกีชือ่วา่ 
"Child Find") หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งดังกลา่วตอ้งถกูตพีมิพ ์หรอืประกาศในหนังสอืพมิพ ์หรอืในสือ่อืน่ใด 
หรอืทัง้สองอยา่ง 
โดยใหม้กีารกระจายขา่วอยา่งเพยีงพอทีจ่ะแจง้ใหผู้ป้กครองทั่วทัง้รัฐไดรั้บทราบถงึกจิกรรมเพือ่คน้หา 
ระบตุัวตน และประเมนิผลเด็กทีต่อ้งการรับบรกิารการศกึษาพเิศษ หรอืบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ 

สทิธกิารเขา้ถงึ 

34 CFR §300.613 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ้งอนุญาตใหท้า่นตรวจสอบและทบทวนระเบยีนทางการศกึษาใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับตุรของทา่น ทีถ่กูเก็บรวบรวม รักษา หรอืใชโ้ดยเขตการศกึษาของทา่น ภายใตส้ว่น B ของ 
IDEA 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ้งปฏบิตัติามคํารอ้งขอของทา่นในการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนทางการศกึษาใด 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับตุรของทา่นโดยไมล่า่ชา้เกนิความจําเป็น และกอ่นทีจ่ะมกีารประชมุใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
IEP หรอืการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ป็นกลางใด ๆ 
(รวมถงึการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา หรอืการไตส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งวนัิยดว้ย) 
และตอ้งปฏบิัตติามภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 45 วันปฏทินิ หลังจากทีท่า่นไดส้ง่คําขอไปแลว้ 

สทิธใินการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนทางการศกึษาของทา่นรวมถงึ: 



สาํนักงานการศกึษาพเิศษ กระทรวงศกึษาธกิารแห่งรฐัมชิแิกน  หนา้ 20 

1. สทิธทิีจ่ะไดรั้บคําตอบจากหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ่คําขออยา่งสมเหตสุมผลของทา่น 
เพือ่ใหม้คํีาอธบิายและการตคีวามระเบยีน 

2. สทิธขิองทา่นทีจ่ะรอ้งขอใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รว่มมอบสําเนาบนัทกึใหแ้กท่า่น 
หากวา่ทา่นจะไมส่ามารถตรวจสอบและทบทวนระเบยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
นอกเสยีจากจะไดรั้บสําเนาเอกสารดังกลา่วเทา่นัน้ และ 

3. สทิธขิองทา่นทีจ่ะมผีูแ้ทนในการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนเหลา่นัน้ 

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มอาจสนันษิฐานวา่ 
ทา่นมอํีานาจในการตรวจสอบและทบทวนระเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบับตุรของทา่นได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บคําแนะนําวา่ 
ทา่นไมม่อํีานาจดังกลา่วภายใตก้ฎหมายของรัฐทีบ่งัคับใชเ้กีย่วกบัสทิธใินการดแูล 
หรอืการแยกกนัอยูแ่ละการหยา่รา้ง 

ระเบยีนของการเขา้ถงึ 

34 CFR §300.614 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มแตล่ะหน่วยตอ้งเก็บบันทกึขอ้มลูบคุคลทีข่อเขา้ถงึระเบยีนทางการศกึษาทีถ่กูเก็บรวบรวม 
รักษา หรอืใชโ้ดยเขตการศกึษาของทา่น ภายใตส้ว่น B ของ IDEA 
(ยกเวน้ทีเ่ป็นการเขา้ถงึโดยผูป้กครองและพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาตของหน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม) 
รวมถงึชือ่ของบคุคลดังกลา่ว วันทีเ่ขา้ถงึ และจดุประสงคท์ีบ่คุคลดังกลา่วไดรั้บอนุญาตใหใ้ชร้ะเบยีนได ้

ระเบยีนทีม่ขีอ้มลูของเด็กมากกวา่หนึง่คน 

34 CFR §300.615 
หากระเบยีนทางการศกึษาใดมขีอ้มลูของเด็กมากกวา่หนึง่คน 
ผูป้กครองของเด็กเหลา่นัน้มสีทิธิท์ีจ่ะตรวจสอบและทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเด็กของตนเอง 
หรอืไดรั้บแจง้เกีย่วขอ้มลูเฉพาะดังกลา่วนัน้ 

รายการชนดิและสถานทีเ่ก็บรกัษาขอ้มลู 

34 CFR §300.616 
หากมกีารรอ้งขอ 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มแตล่ะหน่วยตอ้งจัดเตรยีมรายการชนดิและสถานทีเ่ก็บรักษาขอ้มลูทางการศกึษาทีถ่กูเก็บ
รวบรวม รักษา หรอืใชโ้ดยหน่วยงานนัน้ ๆ 

คา่ธรรมเนยีม 

34 CFR §300.617 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มแตล่ะหน่วยสามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมสําหรับสําเนาระเบยีนทีทํ่าขึน้สําหรับทา่น 
ภายใตส้ว่น B ของ IDEA 
หากคา่ธรรมเนยีมนัน้ไมไ่ดม้สีว่นขดัขวางทา่นอยา่งมปีระสทิธผิลจากการใชส้ทิธขิองทา่นเองในการตรวจสอ
บและทบทวนระเบยีนเหลา่นัน้ 

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มไมส่ามารถเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการคน้หาหรอืเรยีกคน้ขอ้มลูภายใตส้ว่น B ของ 
IDEA ได ้
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การแกไ้ขระเบยีนตามคาํรอ้งของผูป้กครอง 

34 CFR §300.618 
หากทา่นเชือ่วา่ ขอ้มลูในระเบยีนทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบับตุรของทา่นทีถ่กูเก็บรวบรวม รักษา หรอืใช ้
ภายใตส้ว่น B ของ IDEA นัน้ไมถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืละเมดิความเป็นสว่นตัว 
หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น ทา่นอาจรอ้งขอใหห้น่วยงานทีเ่ขา้รว่มทีเ่ก็บรักษาขอ้มลูนัน้ไว ้
ดําเนนิการเปลีย่นแปลงขอ้มลูนัน้ได ้

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ้งทําคําตัดสนิวา่ 
จะเปลีย่นแปลงขอ้มลูนัน้ตามคํารอ้งของทา่นภายในระยะเวลาทีส่มเหตสุมผล หลังจากไดรั้บคํารอ้งของทา่น 

หากหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการเปลีย่นแปลงขอ้มลูตามคํารอ้งของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทราบถงึการปฏเิสธนัน้ 
และตอ้งแนะนําสทิธิก์ารไตส่วนของทา่นเพือ่จดุประสงคน์ี ้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหัวขอ้ โอกาสในการไตส่วน  

โอกาสในการไตส่วน 

34 CFR §300.619 
เมือ่มกีารรอ้งขอ 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ้งใหโ้อกาสในไตส่วนแกท่า่นเพือ่คัดคา้นขอ้มลูในระเบยีนทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บตุรของทา่น เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ ขอ้มลูดังกลา่วนัน้มไิดไ้มถ่กูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
หรอืทําการละเมดิตอ่ความเป็นสว่นตัว หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น 

ข ัน้ตอนการไตส่วน 

34 CFR §300.621 
การไตส่วนเพือ่คัดคา้นขอ้มลูในระเบยีนทางการศกึษา 
ตอ้งไดรั้บการดําเนนิการตามขัน้ตอนการไตส่วนดังกลา่วภายใต ้FERPA 

ผลการไตส่วน  

34 CFR §300.620 
หากตามผลของการไตส่วนแลว้ หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงคําตัดสนิวา่ ขอ้มลูดังกลา่วนัน้ไมถ่กูตอ้ง 
ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืทําการละเมดิตอ่ความเป็นสว่นตัว หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วตอ้งทําการเปลีย่นแปลงระเบยีนดังกลา่วตามผลการไตส่วน 
และตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทรายเป็นลายลักษณ์อกัษร 

หากตามผลของการไตส่วนแลว้ หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มโครงคําตัดสนิวา่ ขอ้มลูดังกลา่วนัน้มไิดไ้มถ่กูตอ้ง 
ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืทําการละเมดิตอ่ความเป็นสว่นตัว หรอืสทิธอิืน่ใดของบตุรของทา่น 
หน่วยงานดังกลา่วตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบถงึสทิธิข์องทา่นในการใสข่อ้ความใด ๆ หรอืใสเ่หตผุลใด ๆ 
ทีท่า่นไมเ่ห็นดว้ยกบัคําตัดสนิของหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มนัน้ ๆ ลงไปในระเบยีนได ้

คําอธบิายดังกลา่วทีจ่ะอยูใ่นประวัตขิองบตุรของทา่นตอ้ง: 

1. ไดรั้บการดแูลรักษาโดยหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบนัทกึของบตุรของทา่น 
ตราบเทา่ทีบ่ันทกึหรอืสว่นทีโ่ตแ้ยง้นัน้ถกูเก็บรักษาไวโ้ดยหน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม และ 
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2. หากหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มเปิดเผยระเบยีนของบตุรของทา่น หรอืสว่นทีถ่กูคัดคา้นนัน้ใหแ้กฝ่่ายใด 
หน่วยงานดังกลา่วยังตอ้งแนบคําอธบิายของทา่นใหแ้กฝ่่ายนัน้อกีดว้ย 

ความยนิยอมสําหรบัการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบตุวัตนสว่นบคุคลไดข้อ้มลูทีส่ามารถระ
บตุวัตนได ้

34 CFR §300.622 
ทา่นตอ้งใหค้วามยนิยอมกอ่นทีข่อ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลนัน้จะไดรั้บการเปิดเผยใหแ้กบ่คุคลอืน่ใ
ดทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม 
เวน้เสยีแตว่า่ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลจะมอียูใ่นระเบยีนทางการศกึษา 
และการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วไดรั้บอนุญาตใหทํ้าได ้(โดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมของผูป้กครอง) 
ภายใต ้FERPA ยกเวน้ในกรณีทีร่ะบไุวด้า้นลา่งเทา่นัน้ 
ทีไ่มต่อ้งมคีวามยนิยอมของทา่นกอ่นทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องห
น่วยงานทีเ่ขา้รว่ม เพือ่จดุประสงคใ์นการปฏบิตัติามขอ้กําหนดในสว่น B ของ IDEA 

ความยนิยอมของทา่น หรอืความยนิยอมของเด็กทีม่สีทิธิ ์ซึง่มอีายคุรบตามกฎหมายของรัฐ 
ตอ้งไดรั้บกอ่นทีจ่ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องหน่วยงานทีเ่ขา้รว่ม
ทีใ่หบ้รกิาร หรอืจา่ยคา่ธรรมเนยีมคา่บรกิารการเปลีย่นผา่นได ้

หากบตุรของทา่นกําลังศกึษาอยูห่รอืกําลังจะเขา้ศกึษาในโรงเรยีนเอกชนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตการศกึษาเดยีวกั
นกบัทีท่า่นอาศัยอยู ่ทา่นตอ้งใหค้วามยนิยอมกอ่นทีจ่ะสามารถสง่ตอ่ขอ้มลูใด ๆ 
ทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับตุรของทา่น 
ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องเขตการศกึษาซึง่โรงเรยีนเอกชนตัง้อยู ่และเจา้หนา้ทีใ่นเขตการศกึษาทีท่า่นอาศัยอยู ่

ความคุม้ครอง 

34 CFR §300.623 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มกบัโครงการแตล่ะหน่วยตอ้งปกป้องความเป็นสว่นตัวของขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบุ
คคลได ้ทัง้ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การเปิดเผย และการทําลาย 

เจา้หนา้ทีค่นหนึง่คนใดในหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มแตล่ะหน่วย 
จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการรักษาความลับของขอ้มลูใด ๆ ทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลได ้

บคุคลทีเ่ป็นผูเ้ก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดท้กุคน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
หรอืไดรั้บคําแนะนําเกีย่วกบันโยบายและขัน้ตอนของรัฐมชิแิกน เกีย่วกบัการรักษาความลับภายใตส้ว่น B 
ของ IDEA และ FERPA 

หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มแตล่ะหน่วย 
ตอ้งดแูลรักษารายชือ่และตําแหน่งของพนักงานภายในหน่วยงานทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตน
สว่นบคุคลได ้เพือ่การตรวจสอบสาธารณะ 
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การทาํลายขอ้มลู 

34 CFR §300.624 
เขตการศกึษาของทา่นตอ้งแจง้ใหท้า่นรับทราบ เมือ่ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดท้ีถ่กูเก็บรวบรวม 
รักษา หรอืใชภ้ายใตส้ว่น B ของ IDEA นัน้ 
ไมม่คีวามจําเป็นเพือ่บรกิารทางการศกึษาสําหรับบตุรของทา่นอกีตอ่ไป 

ขอ้มลูตอ้งถกูทําลายตามทีท่า่นรอ้งขอ อยา่งไรก็ตาม อาจเก็บรักษาไวซ้ ึง่ระเบยีนทีม่ชี ือ่ ทีอ่ยู ่
หมายเลขโทรศัพท ์คะแนน บนัทกึการเขา้ชัน้เรยีน ชัน้เรยีนทีเ่ขา้เรยีน ระดับเกรดการเรยีนทีสํ่าเร็จการศกึษา 
และปีทีสํ่าเร็จการศกึษาไดโ้ดยไมม่ขีอ้จํากดัทางเวลา 

สทิธขิองนกัเรยีน 

34 CFR §300.625 
ภายใตข้อ้บงัคับของ FERPA 
สทิธขิองผูป้กครองเกีย่วกบัระเบยีนทางการศกึษาจะถกูโอนไปยังนักเรยีนเมือ่มอีายคุรบ 18 ปี 

สทิธขิองผูป้กครองภายใตส้ว่น B ของ IDEA 
เกีย่วกบัระเบยีนทางการศกึษายังจะถกูโอนไปยังนักเรยีนเมือ่มอีายคุรบ 18 ปีดว้ยเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม 
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วใด ๆ ทีจํ่าเป็นภายใตส้ว่น B ของ IDEA 
ใหท้ัง้นักเรยีนและผูป้กครองรับทราบ 

การไกลเ่กลีย่ 

การไกลเ่กลีย่  

34 CFR §300.506 

ทั่วไป 
MDE ไดก้ําหนดขัน้ตอนเพือ่ใหม้กีารไกลเ่กลีย่ 
เพือ่ใหท้า่นและเขตการศกึษาสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งใด ๆ ภายใตส้ว่น B 
หรอืสว่น C ของ IDEA รวมถงึเรือ่งทีเ่กดิขึน้กอ่นการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่รัฐ 
หรอืการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ดังนัน้ 
การไกลเ่กลีย่มไีวเ้พือ่แกไ้ขขอ้พพิาทภายใตส้ว่น B หรอืสว่น C ของ IDEA 
ไมว่า่ทา่นจะไดย้ืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
เพือ่รอ้งขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
การยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย แลว้หรอืไม ่

ขอ้กําหนด 
ขัน้ตอนตา่ง ๆ เพือ่ใหม้ั่นใจในกระบวนการไกลเ่กลีย่นัน้: 

1. เป็นไปดว้ยความสมัครใจทัง้ในสว่นของทา่น และในสว่นของเขตการศกึษา 
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2. จะไมถ่กูใชเ้พือ่ปฏเิสธหรอืทําใหส้ทิธขิองทา่นในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหม
ายเกดิความลา่ชา้ หรอืเพือ่ปฏเิสธสทิธอิืน่ใดของทา่นทีม่ภีายใตส้ว่น B หรอืสว่น C ของ IDEA 
และ 

3. ไดรั้บการดําเนนิการโดยผูไ้กลเ่กลีย่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและเป็นกลาง 
ทีไ่ดรั้บการฝึกฝนในเทคนคิการไกลเ่กลีย่ทีม่ปีระสทิธผิล 

เขตการศกึษาอาจจัดทําขัน้ตอนสําหรับผูป้กครองและโรงเรยีนสามารถทีเ่ลอืกทีจ่ะไมใ่ชก้ระบวนการไกลเ่กลี่
ย เพือ่ใหท้ัง้สองมโีอกาสไดพ้บกนั ในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกสําหรับทา่น 
พรอ้มกบัดว้ยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี ไดแ้ก:่ 

1. บคุคลทีอ่ยูภ่ายใตส้ญัญากบัหน่วยงานระงับขอ้พพิาททางเลอืกทีเ่หมาะสม 
หรอืศนูยข์อ้มลูและการฝึกอบรมสําหรับผูป้กครอง หรอืศนูยข์อ้มลูสําหรับผูป้กครองในชมุชนระดับรัฐ 
และ 

2. ผูท้ีจ่ะสามารถอธบิายถงึประโยชนต์า่ง ๆ 
และสามารถสนับสนุนใหใ้ชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ใหแ้กท่า่นได ้

MDE ตอ้งมรีายชือ่ผูไ้กลเ่กลีย่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และรูเ้รือ่งขอ้กฎหมายและขอ้บงัคับตา่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดหาการศกึษาพเิศษและบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง MDE ตอ้งเลอืกผูไ้กลเ่กลีย่ 
โดยการสุม่เลอืก หมนุเวยีน และดว้ยวธิทีีเ่ป็นกลางวธิอีืน่ ๆ 

รัฐจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสําหรับกระบวนการไกลเ่กลีย่ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการประชมุ 
บรกิารเหลา่นีใ้หบ้รกิารโดย บรกิารดา้นการไกลเ่กลีย่สําหรับการศกึษาพเิศษ  [Special Education 
Mediation Services] (http://MiKids1st.org) 

การประชมุในขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่แตล่ะครัง้นัน้ตอ้งมกีารกําหนดการไวภ้ายในเวลาทีก่ําหนด 
และตอ้งจัดขึน้ทีส่ถานทีท่ีส่ะดวกสําหรับตัวทา่นเองและเขตการศกึษา 

หากทา่นและเขตการศกึษาสามารถแกปั้ญหาขอ้พพิาทไดโ้ดยผา่นขัน้ตอนการไกลเ่กลีย่นี ้
ทัง้สองฝ่ายตอ้งทําขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันตามกฎหมายทีอ่ธบิายโดยละเอยีดชดัเจนถงึการแกไ้ขปัญหา 
และตอ้ง: 

1. ระบวุา่ การพดูคยุทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งกระบวนการไกลเ่กลีย่นีจ้ะเป็นความลับ 
และไมส่ามารถใชเ้ป็นหลักฐานในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายหรอืกระบวน
พจิารณาทางแพง่ใด ๆ ทีจ่ะมขีึน้ตอ่ไปได ้และ 

2. ไดรั้บการลงนามทัง้ฝ่ายตัวทา่นเอง 
และตัวแทนของเขตการศกึษาทีม่อํีานาจกระทําการแทนเขตการศกึษาได ้

ขอ้ตกลงการไกลเ่กลีย่ทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรและไดรั้บการลงนามนีส้ามารถบงัคับใชไ้ดใ้นเขตอํานาจศาลที่
มอํีานาจของรัฐใด ๆ ได ้(ศาลทีม่อํีานาจภายใตก้ฎหมายของรัฐในการไตส่วนนี)้ 
หรอืในศาลแขวงแหง่สหรัฐอเมรกิา 

การพดูคยุทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งกระบวนการไกลเ่กลีย่ตอ้งเป็นความลับ 
การพดูคยุเหลา่นีไ้มส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายหรอืกร
ะบวนพจิารณาทางแพง่ใด ๆ ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตของศาลรัฐบาลกลางหรอืศาลระดบัรัฐของรัฐใด ๆ 
ทีไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืภายใตส้ว่น B หรอืสว่น C ของ IDEA 

http://mikids1st.org/
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ความเป็นกลางของผูไ้กลเ่กลีย่ 
ผูไ้กลเ่กลีย่: 

1. ตอ้งไมเ่ป็นพนักงานของ MDE หรอืเขตการศกึษาใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการดแูลบตุรของทา่น และ 

2. ตอ้งไมม่คีวามสนใจทัง้ทางสว่นตัวและทางอาชพีทีข่ัดตอ่ผลประโยชนข์องจดุประสงคข์องการมผีูไ้ก
ลเ่กลีย่ 

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิป็นผูไ้กลเ่กลีย่ตอ้งไมเ่ป็นลกูจา้งของเขตการศกึษาหรอืหน่วยงานรัฐ 
เนือ่งจากบคุคลดังกลา่วจะไดรั้บคา่จา้งจากหน่วยงานรัฐหรอืเขตการศกึษาในการทําหนา้ทีผู่ไ้กลเ่กลีย่ 
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ข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรฐั 

ความแตกตา่งระหวา่งข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเพือ่ขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบว
นการทางกฎหมายและข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรฐั  
ขอ้บงัคับของสว่น B ของ IDEA 
อธบิายโดยละเอยีดชดัเจนถงึขัน้ตอนทีแ่ยกตา่งหากสําหรับการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐและ
สําหรับการรอ้งเรยีนและการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง 
บคุคลหรอืองคก์รใด ๆ สามารถยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตอ่รัฐ โดยอา้งถงึเขตการศกึษา, MDE, 
หรอืหน่วยงานรัฐอืน่ใด ทีล่ะเมดิขอ้กําหนดใด ๆ ในสว่น B หรอืสว่น C 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ 
สําหรับเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอหรอืการปฏเิสธทีจ่ะเริม่หรอืการเปลีย่นแปลงการระบตุัวตน 
การประเมนิผล หรอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ หรอืการจัดหา FAPE 
แกเ่ด็กได ้ในกรณีปกต ิพนักงานของ MDE 
ตอ้งดําเนนิการกบัเรือ่งการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐภายในผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแ
ตล่ะขัน้ตอน 60 วันปฏทินิ 
เวน้แตจ่ะมกีารขยายผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนอยา่งเหมาะสม ALJ 
ตอ้งฟังการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
(หากไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา หรอืดว้ยการไกลเ่กลีย่) 
และจะเขยีนคําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 45 วันปฏทินิ 
หลังจากสิน้สดุระยะเวลาการแกไ้ขปัญหาตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีภ้ายใตห้ัวขอ้ 
กระบวนการแกไ้ขปญัหา เวน้แต ่ALJ 
จะอนุมัตใิหม้กีารขยายผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนตามคํารอ้งขอของทา่นหรอืของเขตการ
ศกึษา การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐและการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ขัน้ตอนการไตส่วนและการไตส่วน มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

การดาํเนนิการตามข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรฐั 

34 CFR §300.151 

ทั่วไป 
MDE ตอ้งมขีัน้ตอนทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร (ดกูฎการบรหิารเพือ่การศกึษาพเิศษ กฎ 340.1701a, 
340.1851-1853) สําหรับ: 

1. การแกไ้ขปัญหาเรือ่งการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐใด ๆ 
รวมทัง้คํารอ้งเรยีนทีย่ืน่โดยองคก์รหรอืบคุคลจากรัฐอืน่ 

2. การยืน่คํารอ้งเรยีน 
3. การเผยแพรข่ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐใหแ้กผู่ป้กครองและบคุคลอืน่ ๆ 

ทีส่นใจ รวมถงึศนูยข์อ้มลูและการฝึกอบรมสําหรับผูป้กครอง 
หน่วยงานทีใ่หก้ารสนับสนุนและป้องกนั ศนูยก์ารดํารงชวีติอสิระ และหน่วยงานทีเ่หมาะสมอืน่ ๆ 

การเยยีวยาสําหรับการปฏเิสธบรกิารทีเ่หมาะสม 
หาก MDE พบวา่ การแกไ้ขปัญหาการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐไมไ่ดใ้หบ้รกิารทีเ่หมาะสม 
MDE ตอ้งดําเนนิการเรือ่ง: 
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1. ความลม้เหลวในการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้การดําเนนิการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมเพือ่ตอบสนองความจําเป็นของเด็ก และ  

2. การจัดหาบรกิารในอนาคตทีเ่หมาะสมแกเ่ด็กทีม่คีวามทพุพลภาพทัง้หมด 

ข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรฐัข ัน้ตํา่ 

34 CFR §300.152 

การจํากดัเวลา ขัน้ตอนขัน้ตํา่ 
MDE ผา่นทางสํานักงานการศกึษาพเิศษ [Office of Special Education (OSE)] 
ตอ้งกําหนดเวลาของขัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐไวภ้ายในการจํากดัเวลา 60 
วันปฏทินิ หลังจากทีไ่ดม้กีารยืน่คํารอ้งเพือ่:  

1. ดําเนนิการตรวจสอบในสถานทีท่ีเ่ป็นอสิระ หาก MDE กําหนดใหก้ารสอบสวนนัน้เป็นสิง่ทีจํ่าเป็น 
2. ใหโ้อกาสแกผู่ร้อ้งเรยีนในการสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแบบปากเปลา่หรอืเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กลา่วหาในการรอ้งเรยีน 

3. ใหเ้ขตการศกึษาหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ มโีอกาสทีจ่ะตอบสนองตอ่การรอ้งเรยีน 
โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุตอ้ง: (ก) การเสนอเพือ่แกไ้ขปัญหาในการรอ้งเรยีนนัน้ 
ตามทีห่น่วยงานเห็นสมควร และ (ข) ใหโ้อกาสแกผู่ป้กครองทีย่ืน่คํารอ้ง 
และหน่วยงานทีโ่ดนยืน่คํารอ้งนัน้ ไดต้กลงกนัโดยสมัครใจเพือ่เขา้รว่มการไกลเ่กลีย่ 

4. ทบทวนขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและตัดสนิใจอยา่งเป็นอสิระวา่ เขตการศกึษาหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ 
ๆ นัน้ไดล้ะเมดิขอ้กําหนดในสว่น B ของ IDEA หรอืไม ่และ 

5. ออกคําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อกัษรแกผู่ร้อ้งเรยีน โดยระบถุงึขอ้กลา่วหาแตล่ะขอ้ในการรอ้งเรยีน 
ประกอบดว้ย: (ก) ขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนขอ้เท็จจรงิและขอ้สรปุ และ (ข) 
เหตผุลของคําตัดสนิชีข้าดของ MDE 

การขยายเวลา คําตัดสนิชีข้าด และการนําไปปฏบิตั ิ 
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของ MDE ทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ยังตอ้ง: 

1. อนุญาตใหม้กีารขยายการจํากดัเวลา 60 วันปฏทินิไดต้อ่เมือ่: (ก) 
เป็นกรณีพเิศษทีเ่กีย่วกบัการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะ หรอื (ข) 
ผูป้กครองและเขตการศกึษา หรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้สมัครใจตกลงทีจ่ะขยายเวลาในการแกไ้ขปัญหาดว้ยการไกลเ่กลีย่ 

2. มขีัน้ตอนในการดําเนนิการทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัคําตัดสนิชีข้าดของ MDE หากจําเป็น รวมถงึ: 
(ก) กจิกรรมการใหค้วามชว่ยเหลอืทางเทคนคิ (ข) การเจรจา และ (ค) 
การดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความยนิยอมนัน้ 

การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐและการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย  
หากมกีารรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ซึง่นอกจากนี้ยังเป็นเรือ่งของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นล่
างนีภ้ายใตห้ัวขอ้ การยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
หรอืคํารอ้งเรยีนตอ่รัฐนีม้หีลายประเด็น ซึง่สว่นหนึง่หรอืมากกวา่นัน้เป็นสว่นใดของการไตส่วนดังกลา่ว 
รัฐตอ้งระงับการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐ 
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หรอืสว่นใดสว่นหนึง่ของการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐทีม่กีารระบไุวใ้นการไตส่วนการรอ้งเรยีน
เรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย จนกวา่การไตส่วนจะสิน้สดุลง ปัญหาใด ๆ 
ในการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวน
การทางกฎหมาย ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยใชก้ารจํากดัเวลาและขัน้ตอนทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามขา้งตน้ 

หากปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐไดรั้บการตัดสนิกอ่นหนา้นีใ้นการไตส่วนก
ารรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคูค่ดเีดยีวกนั (ทา่นและเขตการศกึษา) เชน่นัน้แลว้ 
คําตัดสนิจากการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้จะมผีลผกูพันกบัประเด็นดังกลา่ว และ 
MDE ตอ้งแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบวา่ การตัดสนิคดมีผีลผกูพัน 

คํารอ้งเรยีนเกีย่วกบัความลม้เหลวในการดําเนนิการตามคําตัดสนิจากการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนกา
รทางกฎหมายของเขตการศกึษา หรอืหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจาก MDE 

การยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐ 

34 CFR §300.153 
องคก์รหรอืบคุคลสามารถยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐเป็นลายลักษณ์อกัษรทีม่กีารลงนาม
ภายใตข้ัน้ตอนทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐตอ้งประกอบดว้ย:  

1. คําแถลงทีว่า่เขตการศกึษาหรอืหน่วยงานรัฐอืน่ไดล้ะเมดิ: 
a. บทบัญญัตปัิจจบุนัใด ๆ ของกฎการปกครองเพือ่การศกึษาพเิศษ 
b. 1976 PA [Public Act – กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณะ (หากเกีย่วขอ้ง)] 451, MCL 

[Michigan Compiled Laws – กฎหมายทีร่วบรวมแหง่รัฐมชิแิกน] 380.1 และทีต่ามมา 
ตามทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมและการบรกิารของการศกึษาพเิศษ 

c. กฎหมายวา่ดว้ยการศกึษาสําหรับผูท้พุพลภาพปี 2004 20 U.S.C., วรรคที ่33, §1400 
และทีต่ามมา และขอ้บงัคับทีดํ่าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ย 34 C.F.R. สว่นที ่300 และ 34 
C.F.R. สว่นที ่303 ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานของคําแถลง  

d. แผนงานเขตการศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษาตอนปลาย 
e. รายงานทมีเกีย่วกบัโปรแกรมการศกึษารายบคุคล คําตัดสนิของสํานักงานการไตส่วน 

หรอืคําตัดสนิของศาล เกีย่วกบัโปรแกรมหรอืบรกิารของการศกึษาพเิศษ หรอื 
f. คํารอ้งภาครัฐเพือ่ขอเงนิทนุจากรัฐบาลกลางภายใต ้IDEA 

2. ลายมอืชือ่และรายละเอยีดตดิตอ่ของผูร้อ้งเรยีน และ 
3. หากการละเมดิทีถ่กูกลา่วหานัน้เกีย่วขอ้งกบัเด็กคนใดคนหนึง่โดยเฉพาะ ใหร้ะบ:ุ 

a. ชือ่ของเด็ก และทีอ่ยูข่องสถานทีอ่ยูข่องเด็ก 
b. ชือ่ของโรงเรยีนทีเ่ด็กเขา้เรยีนอยู ่
c. ในกรณีทีเ่ป็นเยาวชนหรอืเด็กทีไ่รท้ีอ่ยู ่ใหร้ะบรุายละเอยีดตดิตอ่ทีม่ขีองเด็ก 

และชือ่โรงเรยีนทีเ่ด็กเขา้เรยีนอยู ่
d. คําอธบิายลักษณะปัญหาของเด็ก รวมถงึความจรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา และ 
e. ทางแกปั้ญหาทีนํ่าเสนอในขอบเขตทีผู่ร้อ้งทกุขท์ราบหรอืมใีหไ้ว ้ณ 

เวลาทีผู่ย้ืน่การรอ้งเรยีนไดทํ้าการยืน่เรือ่ง 
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การรอ้งเรยีนตอ้งกลา่วหาการละเมดิทีเ่กดิขึน้ไมเ่กนิกวา่หนึง่ปีกอ่นวันที ่MDE หรอื ISD [Intermediate 
School District – เขตการศกึษาอสิระ] ไดรั้บการรอ้งเรยีน 

ผูท้ีย่ืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐตอ้งสง่สําเนาการรอ้งเรยีนไปยังเขตการศกึษาหรอืหน่วยง
านรัฐทีด่แูลเด็กอยู ่พรอ้มกบัทีย่ืน่การรอ้งเรยีนกบั OSE 

MDE ไดจั้ดทําแบบฟอรม์ตน้แบบเพือ่ชว่ยในการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐ 
สามารถหาแบบฟอรม์ตน้แบบไดท้ี ่เว็บไซต ์OSE (www.michigan.gov/specialeducation) 
ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งใชแ้บบฟอรม์ตน้แบบ อยา่งไรก็ตาม 
การรอ้งเรยีนตอ้งมขีอ้มลูทีก่ําหนดในการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งการละเมดิกฎหมายของรัฐ (ดทูี ่1-4 ดา้นบน) 

  

http://michigan.gov/specialeducation
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ข ัน้ตอนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

การยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย  

34 CFR §300.507 

ทั่วไป 
ทา่นและเขตการศกึษาสามารถยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายในเรือ่งใด ๆ 
ก็ไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอหรอืการปฏเิสธทีจ่ะรเิริม่หรอืเปลีย่นแปลงการระบตุัวตน การประเมนิผล 
หรอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาของบตุรของทา่น หรอืการจัดหา FAPE 

การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายตอ้งกลา่วหาการละเมดิทีเ่กดิขึน้ไมเ่กนิสองปีกอ่นทีท่า่นหรอืเขต
การศกึษาจะรับทราบหรอืควรจะรับทราบเกีย่วกบัการกระทําทีถ่กูกลา่วหา 
ซึง่กลายเป็นพืน้ฐานของการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้ 

ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนขา้งตน้จะไมม่ผีลบงัคับใช ้
หากทา่นไมส่ามารถยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายภายในผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแต่
ละขัน้ตอนได ้เนือ่งจาก:  

1. เขตการศกึษานัน้ไดแ้ถลงขอ้ความเป็นเท็จโดยเฉพาะเจาะจงวา่ไดแ้กปั้ญหาทีร่ะบตุัวตนไวใ้นการรอ้
งเรยีนแลว้ 

2. เขตการศกึษายดึหน่วงขอ้มลูทีถ่กูกําหนดในสว่น B หรอื C ของ IDEA 
ไวว้า่ตอ้งใหข้อ้มลูดังกลา่วแกท่า่น  

ขอ้มลูสําหรับผูป้กครอง 
เขตการศกึษาตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบถงึบรกิารดา้นกฎหมายและบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่
ทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย หรอืเสยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ย หากทา่นรอ้งขอขอ้มลูนัน้ 
หรอืหากทา่นหรอืเขตการศกึษายืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย  

34 CFR §300.508 

ทั่วไป 
ในการรอ้งขอใหม้กีารไตส่วน ทา่นหรอืเขตการศกึษา 
(หรอืทนายความของทา่นหรอืทนายความของเขตการศกึษา) 
ตอ้งยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายกบั MDE และสง่สําเนาใหก้บัอกีฝ่ายหนึง่ 
การรอ้งเรยีนตอ้งมเีนือ้หาทัง้หมดตามทีก่ลา่วเอาไวด้า้นลา่ง และตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลับ  

เนือ้หาของการรอ้งเรยีน 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายตอ้งประกอบดว้ย: 

1. ชือ่ของเด็ก 
2. ทีอ่ยูส่ถานทีอ่ยูข่องเด็ก 
3. ชือ่ของโรงเรยีนของเด็ก 
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4. หากเป็นเยาวชนหรอืเด็กทีไ่รท้ีอ่ยู ่ใหร้ะบรุายละเอยีดตดิตอ่ของเด็ก และชือ่ของโรงเรยีนของเด็ก 
5. คําอธบิายลักษณะของปัญหาของเด็กทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิการทีเ่สนอหรอืทีถ่กูปฏเิสธ 

รวมถงึความจรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหา และ 
6. ทางแกปั้ญหาทีนํ่าเสนอในขอบเขตทีท่า่นหรอืเขตการศกึษาทราบหรอืมใีหไ้ว ้ณ เวลานัน้ 

หนังสอืบอกกลา่วทีจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบกอ่นการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ทา่นและเขตการศกึษาไมส่ามารถรับการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายจนกวา่ทา่นและเ
ขตการศกึษา (หรอืทนายความของทา่นหรอืทนายความของเขตการศกึษา) 
ไดย้ืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
พรอ้มกบัขอ้มลูทีไ่ดแ้สดงรายการไวข้า้งตน้อยา่งเหมาะสมถกูตอ้งแลว้ 
จะถอืวา่ไดม้กีารยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเหมาะสมถกูตอ้งแลว้ เมือ่ MDE 
และอกีฝ่ายไดรั้บการรอ้งเรยีนแลว้  

การมเีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนดของการรอ้งเรยีน 
เพือ่ใหก้ารรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเดนิหนา้ 
การรอ้งเรยีนนัน้ตอ้งถกูพจิารณาวา่มเีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนด 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายจะถกูพจิารณาวา่มเีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนด 
(เป็นไปตามขอ้กําหนดในเนือ้หาตามทีก่ลา่วขา้งตน้) 
เวน้แตฝ่่ายทีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้ (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) ไดแ้จง้แก ่ALJ 
และอกีฝ่ายเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 15 วันตามปฏทินิจากวันทีรั่บการรอ้งเรยีน 
โดยแจง้ฝ่ายทีไ่ดรั้บเชือ่วา่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทีก่ลา่วเอา
ไวข้า้งตน้ 

ภายในหา้วันตามปฏทินิจากการทีไ่ดรั้บการแจง้จากฝ่ายทีไ่ดรั้บ (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
วา่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้ไมม่เีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนดนัน้ ALJ 
ตอ้งตัดสนิใจวา่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนัน้เป็นไปตามขอ้กําหนดทีก่ลา่วเอาไวข้า้งตน้หรอื
ไม ่และแจง้ใหท้า่นและเขตการศกึษาทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรทันท ี 

การแกไ้ขการรอ้งเรยีน 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาอาจทําการเปลีย่นแปลงการรอ้งเรยีนไดเ้ฉพาะเมือ่:  

1. อกีฝ่ายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อกัษรใหเ้ปลีย่นแปลงได ้
และอกีฝ่ายไดรั้บโอกาสทีจ่ะแกไ้ขการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายผา่นทางการประชมุเพื่
อแกไ้ขปัญหาตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง หรอื 

2. ALJ อนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแปลง 
ไมเ่กนิหา้วันกอ่นเริม่การไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย  

หากฝ่ายทีส่ง่การรอ้งเรยีน (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทําการเปลีย่นแปลงการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายแลว้ 
ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนสําหรับการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา (ภายใน 15 
วันตามปฏทินิจากวันทีรั่บการรอ้งเรยีน) และระยะเวลาการแกไ้ข (ภายใน 30 
วันตามปฏทินิจากวันทีรั่บการรอ้งเรยีน) ตอ้งเริม่ตน้ใหมนั่บจากวันทีม่กีารยืน่การรอ้งเรยีนทีถ่กูแกไ้ข 
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การตอบจากเขตการศกึษาตอ่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
หากเขตการศกึษายังไมไ่ดส้ง่หนังสอืบอกกลา่วใหท้า่นเป็นลายลักษณ์อกัษรลว่งหนา้ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหั
วขอ้ หนงัสอืบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
เกีย่วกบัสาระสําคัญทีอ่ยูใ่นการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
เขตการศกึษาตอ้งสง่คําตอบใหแ้กท่า่นภายใน 10 
วันตามปฏทินิจากวันทีรั่บการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ซึง่คําตอบนัน้จะประกอบดว้ย: 

1. คําอธบิายวา่เหตใุดเขตการศกึษาจงึไดนํ้าเสนอหรอืปฏเิสธทีจ่ะดําเนนิการตามในการรอ้งเรยีนเรือ่งก
ระบวนการทางกฎหมายทีไ่ดย้กขึน้มา 

2. คําอธบิายถงึทางเลอืกอืน่ ๆ ทีท่มี IEP ของบตุรของทา่นไดพ้จิารณา 
และเหตผุลวา่เหตใุดทางเลอืกเหลา่นัน้จงึถกูปฏเิสธ 

3. คําอธบิายถงึขัน้ตอนการประเมนิผล การประเมนิ บนัทกึ หรอืรายงานแตล่ะอยา่ง 
ทีเ่ขตการศกึษาใชเ้ป็นพืน้ฐานในทางปฏบิตัทิีนํ่าเสนอหรอืปฏเิสธ และ 

4. คําอธบิายถงึปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางปฏบิตัทิีนํ่าเสนอหรอืปฏเิสธของเขตการศกึษา 

ถงึแมจ้ะมกีารใหข้อ้มลูในขอ้ 1-4 ดา้นบน 
เขตการศกึษายังสามารถยนืยันไดว้า่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายของทา่นนัน้ไมม่เีหตผุลเพยีง
พอตามขอ้กําหนด 

การตอบจากบคุคลอืน่ตอ่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ยกเวน้วา่ไดก้ลา่วเอาไวภ้ายใตห้ัวขอ้ยอ่ยดา้นบนใน 
การตอบจากเขตการศกึษาตอ่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ฝ่ายทีรั่บการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ตอ้งสง่คําตอบใหอ้กีฝ่ายภายใน 10 
วันตามปฏทินิจากวันทีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีน โดยคําตอบตอ้งกลา่วถงึปัญหาทีก่ลา่วในการรอ้งเรยีนโดยเฉพาะ 

แบบฟอรม์ตน้แบบ  

34 CFR §300.509 
MDE ไดจั้ดทําแบบฟอรม์ตน้แบบเพือ่ชว่ยทา่นในการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งใชแ้บบฟอรม์ตน้แบบของ MDE 
แตก่ารรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายตอ้งมขีอ้มลูทีก่ําหนดในการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทา
งกฎหมาย สามารถหาแบบฟอรม์ตน้แบบไดท้ี ่เว็บไซต ์OSE 
(www.michigan.gov/specialeducation)  

(หมายเหต:ุ การใชแ้บบฟอรม์ตน้แบบไมไ่ดย้นืยันวา่ ALJ 
จะเห็นวา่การรอ้งเรยีนนัน้มเีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนด 
หากอกีฝ่ายปฏเิสธวา่การรอ้งเรยีนนัน้มเีหตผุลเพยีงพอตามขอ้กําหนด 

สถานศกึษาของเด็กในขณะทีก่ารรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
และการไตส่วนกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนนิการ  

34 CFR §300.518 
ยกเวน้วา่ไดก้ลา่วถงึในหัวขอ้ดา้นลา่ง ข ัน้ตอนในกรณีดาํเนนิการทางวนิยัตอ่เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
เมือ่ไดม้กีารยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายใหแ้ก ่MDE และอกีฝ่ายไดรั้บแลว้ 

http://www.michigan.gov/specialeducation


สาํนักงานการศกึษาพเิศษ กระทรวงศกึษาธกิารแห่งรฐัมชิแิกน  หนา้ 33 

บตุรของทา่นตอ้งอยูใ่นสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาปัจจบุนัในชว่งเวลาของกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
และในขณะทีก่ําลังรอคําตัดสนิในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเป็นกลางหรอืก
ารดําเนนิการของศาลใด ๆ ยกเวน้วา่ทา่นและรัฐหรอืเขตการศกึษาไดม้กีารตกลงกนัอยา่งอืน่  

หากการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการสมัครเขา้เรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลในการรับครั ้
งแรก บตุรของทา่นตอ้งอยูใ่นโปรแกรมโรงเรยีนรัฐบาลปกตดิว้ยความยนิยอมของทา่น 
จนกวา่จะเสร็จสิน้กระบวนพจิารณาทัง้หมด 

หากการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการสมัครเขา้รับบรกิารครัง้แรก ภายใตส้ว่น B 
ของ IDEA สําหรับเด็กทีย่า้ยจากการรับบรกิารภายใตส้ว่น C ของ IDEA ไปยังสว่น B ของ IDEA 
และเด็กไมม่สีทิธใินบรกิารของสว่น C อกีตอ่ไป เพราะเด็กอายสุามปี 
เขตการศกึษาไมจํ่าเป็นตอ้งใหบ้รกิารของสว่น C ทีไ่ดรั้บมาตลอดอกีตอ่ไป 
หากพบวา่บตุรของทา่นมสีทิธภิายใตส้ว่น B ของ IDEA 
และทา่นยนิยอมใหบ้ตุรของทา่นไดรั้บการศกึษาพเิศษและการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นครัง้แรก เชน่นัน้แลว้ 
ในขณะทีย่ังไมไ่ดรั้บผลของกระบวนพจิารณานัน้ 
เขตการศกึษาตอ้งใหก้ารศกึษาพเิศษเหลา่นัน้และบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่มอ่ยูใ่นขอ้ขดัแยง้ 
(ซึง่เป็นสิง่ทีท่ัง้ทา่นและเขตการศกึษาไดต้กลงกนั) 

กระบวนการแกไ้ขปญัหา 

34 CFR §300.510 

การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
เขตการศกึษาตอ้งจัดการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาพรอ้มกบัทา่นและสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสมาชกิของทมี 
IEP ทีม่คีวามรูเ้ฉพาะในขอ้เท็จจรงิทีร่ะบตุัวตนเอาไวใ้นการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาตอ้งจัดขึน้ภายใน 15 
วันตามปฏทินิหลังจากการยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายแก ่MDE 
และเขตการศกึษาไดรั้บเรือ่งแลว้ การไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
จะไมเ่ริม่ตน้จนกวา่จะมกีารจัดการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา การประชมุ:  

1. ตอ้งมตีัวแทนของเขตการศกึษาซึง่เป็นผูม้อํีานาจในการตัดสนิสําหรับเขตการศกึษา และ 
2. ไมต่อ้งมทีนายความของเขตการศกึษาเขา้รว่มดว้ย 

ยกเวน้แตท่า่นจะนําทนายความเขา้รว่มประชมุดว้ย  

ทา่นและเขตการศกึษาระบถุงึสมาชกิของทมี IEP ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะใหเ้ขา้ประชมุ 

จดุประสงคข์องการประชมุนีเ้พือ่ใหท้า่นไดป้รกึษาหารอืเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายที่
ทา่นยืน่เรือ่ง และขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นพืน้ฐานของการรอ้งเรยีนนี ้
เพือ่ใหเ้ขตการศกึษาไดม้โีอกาสแกไ้ขขอ้ขดัแยง้นัน้ 

ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา หาก:  

1. ทา่นและเขตการศกึษาตกลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษรทีจ่ะสละสทิธิก์ารประชมุ หรอื 
2. ทา่นและเขตการศกึษาตกลงทีจ่ะใชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ ตามทีอ่ธบิายเอาไวใ้นหัวขอ้ 

การไกลเ่กลีย่ 
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ระยะเวลาการแกไ้ขปัญหา 
หากเขตการศกึษาไมไ่ดแ้กไ้ขการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายนีต้ามทีท่า่นพอใจภายใน 30 
วันตามปฏทินิ หลังจากการรับการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
(ในระยะเวลาของกระบวนการแกไ้ขปัญหา) 
อาจมกีารจัดใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายขึน้ 

ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอน 45 
วันตามปฏทินิในการจัดทําคําตัดสนิชีข้าดเริม่ตน้ทีว่ันสิน้สดุของระยะเวลา 30 
วันตามปฏทินิของการแกไ้ขปัญหา โดยมคีวามคาดหมายถงึการปรับเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา 30 
วันตามปฏทินินัน้ของการแกไ้ขปัญหา ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง  

ยกเวน้วา่ทัง้ทา่นและเขตการศกึษาไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ทีจ่ะยกเวน้กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
หรอืจะใชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ หากทา่นไมเ่ขา้รว่มในการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการแกไ้ขปัญหาและการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่ง
กระบวนการทางกฎหมายจะถกูเลือ่นออกไป จนกวา่ทา่นจะเขา้รว่มในการประชมุ 

หากหลังจากทีเ่ขตการศกึษาไดใ้ชค้วามพยายามตา่ง ๆ ตามสมควร 
และไดม้กีารบนัทกึความพยายามดังกลา่วแลว้ 
เขตการศกึษายังไมส่ามารถใหท้า่นเขา้รว่มในการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาไดแ้ลว้ 
เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการแกไ้ขปัญหาภายใน 30 วันตามปฏทินิ เขตการศกึษาสามารถรอ้งขอให ้ALJ 
ยกเลกิการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายของทา่นได ้
เอกสารหลักฐานความพยายามดังกลา่วตอ้งรวมถงึบนัทกึความพยายามของเขตการศกึษาทีจ่ะจัดเวลาและส
ถานทีท่ีต่กลงรว่มกนัได ้อยา่งเชน่: 

1. บนัทกึทีม่รีายละเอยีดของการใชส้ายโทรศัพทเ์พือ่โทรออกหรอืพยายามทีจ่ะโทรออก 
และผลของการโทรเหลา่นัน้ 

2. สําเนาการตดิตอ่ทีไ่ดส้ง่ถงึทา่น และคําตอบใด ๆ ทีไ่ดรั้บ และ 
3. บนัทกึทีม่รีายละเอยีดการไปพบทา่นทีบ่า้นหรอืสถานทีทํ่างาน และผลของการไปพบเหลา่นัน้ 

หากเขตการศกึษาไมส่ามารถจัดการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาภายใน 15 
วันตามปฏทินิหลังจากรับหนังสอืบอกกลา่วเกีย่วกบัการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายของทา่น 
หรอืไมไ่ดเ้ขา้รว่มในจัดการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาแลว้ ทา่นสามารถขอให ้ALJ 
ออกคําสัง่ใหเ้ริม่ตามผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวน
การทางกฎหมายระยะเวลา 45 วัน 

การปรับเปลีย่นในระยะเวลาการแกไ้ขปัญหา 30 วันตามปฏทินิ 
หากทา่นและเขตการศกึษาตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรทีจ่ะยกเวน้การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาแลว้ 
ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนระยะเวลา 45 
วันตามปฏทินิของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย จะเริม่ตน้ในวันถัดไป 

หลังจากการเริม่การไกลเ่กลีย่หรอืการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา และกอ่นสิน้สดุ 30 
วันตามปฏทินิของระยะเวลาการแกไ้ขปัญหา 
หากทา่นและเขตการศกึษาตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรวา่ไมส่ามารถไมส่ามารถทําขอ้ตกลงกนัได ้
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ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนระยะเวลา45 
วันตามปฏทินิสําหรับการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายจะเริม่ตน้ในวันถัดไป  

หากทา่นและเขตการศกึษาตกลงทีจ่ะใชก้ระบวนการไกลเ่กลีย่ เมือ่สิน้สดุ 30 
วันตามปฏทินิของระยะเวลาการแกไ้ขปัญหา 
ทัง้สองฝ่ายสามารถตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ใหดํ้าเนนิการไกลเ่กลีย่ตอ่ไปจนกวา่จะสามารถบรรลขุอ้ต
กลงกนัได ้อยา่งไรก็ตาม หากทา่นหรอืเขตการศกึษาถอนตัวจากกระบวนการไกลเ่กลีย่ในภายหลัง 
ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนระยะเวลา 45 
วันตามปฏทินิสําหรับการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายจะเริม่ตน้ในวันถัดไป 

ขอ้ตกลงการระงับขอ้พพิาทเป็นลายลักษณ์อกัษร 
หากไดม้ขีอ้ตกลงในการแกไ้ขปัญหาในขอ้พพิาทในระหวา่งการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาแลว้ 
ทา่นและเขตการศกึษาตอ้งทําขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพันตามกฎหมาย น่ันคอื:  

1. ทา่นและตัวแทนผูท้ีม่อํีานาจในการผกูมัดของเขตการศกึษาตอ้งลงนามทัง้สองฝ่าย และ 
2. สามารถบงัคับใชใ้นศาลของรัฐในเขตอํานาจศาลทีม่อํีานาจใด ๆ 

(ศาลของรัฐมอํีานาจทีจ่ะพจิารณาคดปีระเภทนี)้ หรอืศาลแขวงแหง่สหรัฐอเมรกิา 

ระยะเวลาในการตรวจสอบขอ้ตกลง 
หากทา่นและเขตการศกึษาไดทํ้าขอ้ตกลงกนัจากผลการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
(ทา่นหรอืเขตการศกึษา) สามารถทําใหข้อ้ตกลงนีเ้ป็นโมฆะไดภ้ายใน 3 
วันทําการจากวันทีท่ัง้ทา่นและเขตการศกึษาไดล้งนามในขอ้ตกลง 
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การไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

การไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเป็นกลาง  

34 CFR §300.511 

ทั่วไป 
เมือ่ใดก็ตามทีม่กีารยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งในขอ้พพิาทตอ้งมโีอกาสทีจ่ะไดรั้บการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนก
ารทางกฎหมายอยา่งเป็นกลาง ตามขัน้ตอนทีอ่ธบิายเอาดา้นลา่งในหมวด 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการแกไ้ขปญัหา 

ผูพ้พิากษากฎหมายการปกครองทีเ่ป็นกลาง 
โดยขัน้ตํา่สดุ ALJ: 

1. ตอ้งเป็นพนักงานของ MDE หรอืเขตการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาหรอืการดแูลเด็ก 
อยา่งไรก็ตาม บคุคลนัน้ไมใ่ชพ่นักงานของหน่วยงานนัน้เพยีงเพราะหน่วยงานนัน้ไดจ้า้งใหทํ้าหนา้ที ่
ALJ 

2. ตอ้งไมม่ผีลประโยชนท์ัง้ดา้นสว่นบคุคลหรอืดา้นการงานทีจ่ะทับซอ้นกบัจดุประสงคข์อง ALJ 
ในการไตส่วน 

3. ตอ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบทบัญญัตขิอง IDEA 
และขอ้บงัคับของสว่นกลางและของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งกบั IDEA และการแปลความตามกฎหมายของ 
IDEA ทีทํ่าโดยศาลของสว่นกลางหรอืศาลของรัฐ 

4. ตอ้งมคีวามรูแ้ละสามารถทีจ่ะดําเนนิการไตส่วน และทําคําตัดสนิและบนัทกึคําตัดสนิ 
ทีส่อดคลอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ALJ เป็นพนักงานของรัฐทีผ่า่นการสอบบรรจ ุ
ซึง่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นทนายความและไดรั้บการจา้งงานโดยสํานักงานการไตส่วนปกครองและกฎระเบยีบของรั
ฐ [State Office of Administrative Hearings and Rules (SOAHR)] MDE (ผา่นทาง 
SOAHR) เก็บรักษารายการซึง่มคํีาแถลงเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูท้ีทํ่าหนา้ทีเ่ป็น ALJ 

สาระสําคัญของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทีไ่ดร้อ้งขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
ตอ้งไมย่กเอาประเด็นทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึในการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายขึน้มาในระหวา่งการไตส่
วน นอกจากวา่ทัง้สองฝ่ายจะตกลงยนิยอม 

ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนของการรอ้งขอใหม้กีารไตส่วน 
ทา่นหรอืเขตการศกึษาตอ้งยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ภายในระยะเวลาสองปี 
จากวันทีท่า่นหรอืเขตการศกึษารับทราบหรอืควรจะรับทราบเกีย่วกบัปัญหาทีก่ลา่วเอาไวใ้นการรอ้งเรยีน  

ขอ้ยกเวน้ทีเ่กีย่วกบัผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอน 
ผังกําหนดเวลาเริม่และเสร็จของแตล่ะขัน้ตอนทีก่ลา่วถงึดา้นบนจะไมม่ผีลบงัคับใช ้
หากทา่นไมส่ามารถยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายได ้เนือ่งจาก:  
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1. เขตการศกึษานัน้ไดแ้ถลงขอ้ความเป็นเท็จโดยเฉพาะเจาะจงวา่ไดแ้กปั้ญหาทีท่า่นระบไุวใ้นการรอ้งเ
รยีนแลว้ หรอื 

2. เขตการศกึษาไดย้ดึหน่วงขอ้มลูทีถ่กูกําหนดในสว่น B หรอื C ของ IDEA 
ไวว้า่ตอ้งใหข้อ้มลูดังกลา่วแกท่า่น  

สทิธใินการไตส่วน  

34 CFR §300.512 

ทั่วไป 
ฝ่ายใดในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
(รวมถงึการไตส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนทางวนัิย) มสีทิธทิีจ่ะ: 

1. ไดรั้บคําแนะนําจากทนายความและ/หรอืบคุคลทีม่คีวามรูห้รอืไดรั้บการฝึกอบรมพเิศษเกีย่วกบัปัญห
าของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ หรอืใหบ้คุคลเหลา่นีเ้ขา้รว่มในการพจิารณาดว้ย 

2. แสดงหลักฐานและเผชญิหนา้ ซกัคา้น และบงัคับการมาศาลของพยาน 
3. หา้มการนําเสนอหลักฐานใด ๆ 

ในการไตส่วนซึง่ไมไ่ดเ้ปิดเผยแกฝ่่ายดังกลา่วอยา่งนอ้ยหา้วันทําการกอ่นการไตส่วน 
4. ไดรั้บสําเนาบนัทกึการไตส่วนเป็นลายลักษณ์อกัษร หรอือเิล็กทรอนกิส ์คําตอ่คํา ตามทีท่า่นเลอืก 

และ 
5. ไดรั้บสําเนาขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนขอ้เท็จจรงิและคําตัดสนิเป็นลายลักษณ์อกัษร 

หรอือเิล็กทรอนกิส ์ตามทีท่า่นเลอืก 

การเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ทา่นและเขตการศกึษาตอ้งเปิดเผยใหก้บัอกีฝ่ายถงึการประเมนิทัง้หมดทีแ่ลว้เสร็จกอ่นวันนัน้ 
อยา่งนอ้ยหา้วันทําการกอ่นถงึการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
รวมถงึคําแนะนําทีม่พีืน้ฐานมาจากการประเมนิเหลา่นัน้ ซึง่ทา่นหรอืเขตการศกึษาตัง้ใจจะใชใ้นการไตส่วน 

ALJ อาจกนัไมใ่หฝ่้ายใดทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามขอ้กําหนดนี ้
นําเสนอการประเมนิผลและคําแนะนําทีเ่กีย่วขอ้งในการไตส่วน โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากอกีฝ่ายหนึง่ 

สทิธขิองผูป้กครองในการไตส่วน 
ทา่นตอ้งไดรั้บสทิธใินการ:  

1. ใหบ้ตุรของทา่นอยูใ่นการไตส่วนดว้ย 
2. เปิดการไตส่วนใหก้บัสาธารณะ และ 
3. ใหบ้นัทกึการไตส่วน ขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนขอ้เท็จจรงิและคําตัดสนิ 

แกท่า่นโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย  

คําตดัสนิในการไตส่วน  

34 CFR §300.513 

คําตัดสนิของผูพ้พิากษากฎหมายการปกครอง 
คําตัดสนิของ ALJ ไมว่า่บตุรของทา่นจะไดรั้บ FAPE หรอืไม ่ตอ้งมาจากหลักการทีเ่ป็นสาระสําคัญ  
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ในประเด็นทีก่ลา่วหาถงึการละเมดิในกระบวนการ ALJ อาจคน้พบวา่บตุรของทา่นไมไ่ดรั้บ FAPE 
เฉพาะเมือ่ความบกพรอ่งในขัน้ตอนนัน้:  

1. ไดข้ดัขวางสทิธขิองบตุรของทา่นใน FAPE 
2. ไดข้ดัขวางโอกาสอยา่งมากทีใ่หท้า่นไดเ้ขา้รว่มในกระบวนการตัดสนิทีเ่กีย่วกบัการจัดหา FAPE 

ตอ่บตุรของทา่น หรอื 
3. ไดทํ้าใหเ้กดิการลดิรอนสทิธใินประโยชนท์างการศกึษา 

ขอ้ความเพือ่ขยายความ 
บทบัญญัตทิีอ่ธบิายเอาไวข้า้งตน้ไมส่ามารถแปลความหมายไปไดว้า่ หา้ม ALJ 
ออกคําสัง่เขตการศกึษาใหป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดในหมวดการปกป้องตามขัน้ตอนของขอ้บังคับของสว่นกลาง
ภายใตส้ว่น B ของ IDEA (34 CFR §§300.500 ถงึ 300.536) 

การรอ้งขอทีแ่ยกตา่งหากสําหรับการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย  
หมวดการปกป้องตามขัน้ตอนของขอ้บงัคับของสว่นกลางภายใตส้ว่น B ของ IDEA (34 CFR 
§§300.500 ถงึ 300.536) ไมส่ามารถแปลความหมายไปไดว้า่ 
หา้มทา่นยืน่การรอ้งเรยีนทีแ่ยกตา่งหากในประเด็นทีแ่ยกออกจากการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย
ทีไ่ดย้ืน่ไปแลว้ 

ขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนและคําตัดสนิตอ่คณะทีป่รกึษาและประชาชนทั่วไป 
MDE หลังจากไดล้บขอ้มลูใด ๆ ทีส่ามารถระบตุัวตนสว่นบคุคลไดอ้อกไปแลว้ ตอ้ง:  

1. มอบขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนและคําตัดสนิของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบว
นการทางกฎหมายใหแ้กค่ณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นการศกึษาพเิศษของรัฐ และ 

2. เปิดใหป้ระชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนและคําตัดสนินัน้ดว้ย 
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การอทุธรณ ์ 

คาํตดัสนิสดุทา้ย การอทุธรณ์ การตรวจสอบอยา่งเป็นกลาง  

34 CFR §300.514 

ขัน้สดุทา้ยของคําตัดสนิในการไตส่วน  
คําตัดสนิในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
(รวมถงึการไตส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนทางวนัิย) ถอืเป็นขัน้สดุทา้ย 
ยกเวน้วา่ฝ่ายใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไตส่วน (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
อทุธรณ์คําตัดสนินัน้โดยทําการฟ้องคดแีพง่ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นลา่ง 

ผงักาํหนดเวลาเร ิม่และเสร็จของแตล่ะข ัน้ตอนและความสะดวกของการไตส่วน  

34 CFR §300.515 
 

MDE ตอ้งแน่ใจวา่ การปรบัเปลีย่นระยะเวลา 30 วนัตามปฏทินิของระยะเวลาการแกไ้ขปญัหา 
ไมเ่กนิ 45 วันตามปฏทินิหลังจากการสิน้สดุของระยะเวลา 30 
วันตามปฏทินิของการประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา หรอืไมเ่กนิ 45 
วันตามปฏทินิหลังจากการสิน้สดุของระยะเวลาทีถ่กูปรับเปลีย่นตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ยอ่ย:  

1. การไตส่วนตอ้งไดข้อ้สรปุในคําตัดสนิชีข้าด 
2. สําเนาคําตัดสนิจะถกูสง่ทางไปรษณียไ์ปยังแตล่ะฝ่าย 

ALJ อาจอนุญาตใหม้กีารขยายเวลาเฉพาะเกนิกวา่ระยะเวลา 45 วันตามปฏทินิ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ 
หากมฝ่ีายใดฝ่ายหนึง่รอ้งขอ 

การไตส่วนแตล่ะครัง้จะดําเนนิการในเวลาและสถานทีท่ีส่ะดวกกบัทา่นและบตุรของทา่น 

การฟ้องคดแีพง่ รวมท ัง้ระยะเวลาทีม่กีารยืน่ฟ้องดาํเนนิคดเีหลา่น ัน้  

34 CFR §300.516 

ทั่วไป 
ฝ่ายใด (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) 
ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัขอ้มลูทีค่น้พบอนัเป็นผลจากการสอบสวนและคําตัดสนิในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบ
วนการทางกฎหมาย (รวมถงึการไตส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนทางวนัิย) 
มสีทิธทิีจ่ะฟ้องคดแีพง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งประเด็นในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
การฟ้องรอ้งอาจทําขึน้ทีศ่าลของรัฐในเขตอํานาจศาลทีม่อํีานาจ 
(ศาลของรัฐทีม่อํีานาจทีจ่ะพจิารณาคดปีระเภทนี)้ หรอืศาลแขวงแหง่สหรัฐอเมรกิา 
โดยไมต่อ้งคํานงึถงึมลูคา่ของเงนิในขอ้พพิาท 

ขอ้จํากดัทางเวลา 
ฝ่าย (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) ทีฟ้่องรอ้งจะมเีวลา 90 วันตามปฏทินิจากวันทีรั่บทราบคําตัดสนิของ ALJ 
ทีจ่ะยืน่ฟ้องคดแีพง่  
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ขัน้ตอนเพิม่เตมิ  
ในการฟ้องคดแีพง่ใด ๆ ศาลจะ:  

1. รับบนัทกึวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
2. พจิารณาหลักฐานเพิม่เตมิตามทีท่า่นหรอืเขตการศกึษารอ้งขอ และ 
3. ทําคําตัดสนิบนพืน้ฐานของความเหนอืกวา่ของหลักฐานและใหก้ารผอ่นปรนทีศ่าลเห็นวา่เหมาะสม 

เขตอํานาจศาลของศาลแขวง 
ศาลแขวงแหง่สหรัฐอเมรกิามอํีานาจทีจ่ะตัดสนิใจการฟ้องรอ้งภายใตส้ว่น C ของ IDEA 
โดยไมต่อ้งคํานงึถงึมลูคา่ของเงนิในขอ้พพิาท  

กฎของการขยายความ 
สว่น B ของ IDEA ไมไ่ดย้ับยัง้หรอืจํากดัสทิธ ิขัน้ตอน 
และการแกไ้ขความเสยีหายทีม่อียูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญของสหรัฐฯ 
กฎหมายวา่ดว้ยบคุคลอเมรกินัทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพปี 1990 หัวขอ้ V ของกฎหมายวา่ดว้ยฟ้ืนฟสูมรรถภาพปี 
1973 (มาตรา 504) หรอืกฎหมายสว่นกลางอืน่ทีป่กป้องสทิธขิองเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
ยกเวน้วา่กอ่นการยืน่การฟ้องคดแีพง่ภายใตก้ฎหมายนีไ้ดม้กีารขอผอ่นปรน ซึง่นอกจากนีย้ังมอียูภ่ายใตส้ว่น 
B ของ IDEA 
ตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนในกระบวนการทางกฎหมายตามทีอ่ธบิายเอาไวข้า้งตน้จนครบในขอบเขตเดยีวกั
บทีก่ําหนดเอาไวห้ากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ยืน่ฟ้องคดแีพง่ภายในสว่น B ของ IDEA น่ันหมายความวา่ 
ทา่นอาจมวีธิกีารแกไ้ขความเสยีหายภายใตก้ฎหมายอืน่ซึง่ทับซอ้นกบัทีม่อียูภ่ายใต ้IDEA แตโ่ดยทั่วไป 
หากทา่นตอ้งการการผอ่นปรนภายใตก้ฎหมายอืน่เหลา่นัน้ 
ทา่นตอ้งใชว้ธิกีารแกไ้ขทางการปกครองทีม่อียูภ่ายใต ้IDEA กอ่น (น่ันคอื 
การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหา 
และขัน้ตอนการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเป็นกลาง) กอ่นทีจ่ะไปทีศ่าล  

คา่ธรรมเนยีมของทนายความ 

34 CFR §300.517 

ทั่วไป 
ในการฟ้องรอ้งหรอืกระบวนพจิารณาใด ๆ ทีนํ่าเสนอขึน้ภายใต ้สว่น B ของ IDEA หากทา่นชนะ 
ศาลอาจสัง่ใหท้า่นรับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีส่มเหตสุมผล ตามดลุยพนิจิของศาล 

ในการฟ้องรอ้งหรอืกระบวนพจิารณาใด ๆ ทีนํ่าเสนอขึน้ภายใต ้สว่น B ของ IDEA ตามดลุยพนิจิของศาล 
ศาลอาจสัง่ใหม้อบคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีส่มเหตสุมผลซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานการศกึษาขอ
งรัฐหรอืเขตการศกึษาทีช่นะ ใหท้นายความของทา่นรับผดิชอบ หากทนายความของทา่น: (ก) 
ยืน่การรอ้งเรยีน หรอืคดใีนศาลทีศ่าลเห็นวา่ไมเ่ป็นสาระสําคัญ ไมส่มเหตสุมผล หรอืขาดหลักฐาน หรอื (ข) 
ยังคงฟ้องรอ้งตอ่ หลังจากทีก่ารฟ้องรอ้งนัน้ไดถ้อืวา่ไมเ่ป็นสาระสําคัญ ไมส่มเหตสุมผล หรอืขาดหลักฐาน 
อยา่งชดัเจน หรอื 

ในการฟ้องรอ้งหรอืกระบวนพจิารณาใด ๆ ทีนํ่าเสนอขึน้ภายใต ้สว่น B ของ IDEA ตามดลุยพนิจิของศาล 
ศาลอาจสัง่ใหม้อบคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีส่มเหตสุมผลซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานการศกึษาขอ
งรัฐหรอืเขตการศกึษาทีช่นะ ใหท้า่นหรอืทนายความของทา่นรับผดิชอบ 
หากคํารอ้งของทา่นในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
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หรอืคดใีนศาลภายหลังมจีดุประสงคใ์ด ๆ ทีไ่มเ่หมาะสม อยา่งเชน่ เพือ่กอ่กวน เพือ่ทําใหเ้กดิความลา่ชา้ 
หรอืเพือ่เพิม่คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งหรอืการไตส่วนโดยไมจํ่าเป็น 

การมอบคา่ธรรมเนยีม 
ศาลสัง่ใหม้อบคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีส่มเหตสุมผลดังตอ่ไปนี:้ 

1. คา่ธรรมเนยีมตอ้งเป็นไปพืน้ฐานของอตัราคา่ธรรมเนยีมในชมุชนทีเ่กดิการฟ้องรอ้งหรอืพจิารณาคด ี
ตามประเภทและคณุภาพของการบรกิารนัน้ 
จะไมม่โีบนัสหรอืใชต้ัวคณูในการคํานวณคา่ธรรมเนยีมทีม่อบให ้

2. ไมส่ามารถมอบคา่ธรรมเนยีมหรอืไมส่ามารถชาํระเงนิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งคนืในการฟ้องรอ้งหรอืกระ
บวนพจิารณาใด ๆ ภายใตส้ว่น B ของ IDEA สําหรับการบรกิารทีเ่กดิขึน้ 
หลังจากไดม้กีารสง่ขอ้เสนอการระงับขอ้พพิาทถงึทา่นแลว้ หาก: 

a. ขอ้เสนอนีไ้ดจั้ดทําขึน้ภายในเวลาทีร่ะบเุอาไวใ้นกฎที ่68 
ของกฎระเบยีบของรัฐบาลกลางของขัน้ตอนทางแพง่ 
ซึง่ในสว่นของการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย ตลอดเวลามากกวา่ 
10 วันตามปฏทินิกอ่นทีก่ระบวนพจิารณาจะเริม่ตน้ขึน้ 

b. ไมไ่ดรั้บขอ้เสนอภายใน 10 วันตามปฏทินิ และ 
c. ศาลหรอื ALJ 

พบวา่การผอ่นปรนทีท่า่นไดรั้บนัน้ไมไ่ดเ้อือ้ประโยชนใ์หแ้กท่า่นมากกวา่ขอ้เสนอเพือ่การระ
งับขอ้พพิาท 

ถงึแมว้า่จะมขีอ้จํากดัเหลา่นี ้
ทา่นอาจตอ้งรับผดิชอบคา่ธรรมเนยีมของทนายความและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง หากทา่นชนะ 
และทา่นไดแ้สดงเหตผุลอยา่งมากในการปฏเิสธขอ้เสนอเพือ่การระงับขอ้พพิาท 

3. ไมส่ามารถมอบคา่ธรรมเนยีมในการประชมุใด ๆ ของทมี IEP 
หากการประชมุเหลา่นัน้ไมไ่ดถ้กูจัดขึน้จากวธิพีจิารณาคดปีกครองหรอืการฟ้องรอ้งทางศาล 

4. นอกจากนีย้ังไมส่ามารถมอบคา่ธรรมเนยีมสําหรับการไกลเ่กลีย่ตามทีอ่ธบิายเอาไวใ้นหัวขอ้ 
การไกลเ่กลีย่ 

5. การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาตามทีอ่ธบิายเอาไวใ้นหัวขอ้ การประชุมเพือ่แกไ้ขปญัหา 
ไมถ่อืวา่เป็นการประชมุทีเ่ป็นผลมาจากการไตส่วนดา้นการปกครอง หรอืการฟ้องรอ้งทางศาล 
และยังไมถ่อืวา่เป็นการไตส่วนดา้นการปกครองหรอืการฟ้องรอ้งทางศาลเพือ่จดุประสงคท์ีเ่กีย่วกบับ
ทบญัญัตใินคา่ธรรมเนยีมของทนายความดว้ยเชน่กนั 

ศาลจะลดจํานวนเงนิคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีจ่ะยกเวน้ให ้ตามภาค ข. ของ IDEA 
ตามความเหมาะสม หากศาลเห็นวา่: 

1. ทา่น หรอืทนายความของทา่น ทีอ่ยูร่ะหวา่งคดฟ้ีองรอ้งหรอืกระบวนพจิารณา 
ไดทํ้าใหก้ารพจิารณาขัน้สดุทา้ยของขอ้พพิาทลา่ชา้อยา่งไมส่มเหตสุมผล 

2. จํานวนคา่ธรรมเนยีมของทนายความทีอ่นุญาตใหไ้ดรั้บ 
เกนิกวา่อตัรารายชัว่โมงทีก่ําหนดในชมุชนสําหรับบรกิารทีค่ลา้ยกนัโดยทนายความทีม่ทีักษะ 
ชือ่เสยีง และประสบการณ์ 

3. มกีารใชเ้วลาและใหบ้รกิารทางกฎหมายมากเกนิไปเมือ่พจิารณาถงึลักษณะในการดําเนนิการหรอืกร
ะบวนพจิารณา หรอื 
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4. ทนายความทีเ่ป็นตัวแทนของทา่นไมไ่ดเ้ตรยีมขอ้มลูทีเ่หมาะสมใหแ้กเ่ขตการศกึษาตามหนังสอืบอ
กกลา่วการรอ้งขอทีอ่ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม ศาลอาจไมล่ดคา่ธรรมเนยีมให ้
หากศาลเห็นวา่รัฐหรอืเขตการศกึษานัน้ไดดํ้าเนนิการหรอืกระบวนพจิารณาการแกไ้ขปัญหาสดุทา้ยนัน้เกดิคว
ามลา่ชา้อยา่งไมส่มเหตสุมผล หรอืไดม้กีารละเมดิภายใตบ้ทบัญญัตวิา่ดว้ยการปกป้องตามขัน้ตอน ในภาค 
ข. ของ IDEA 
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ข ัน้ตอนในกรณีดาํเนนิการทางวนิยัตอ่เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 

อํานาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน 

34 CFR §300.530 

การพจิารณาเป็นรายกรณี 
บคุลากรโรงเรยีนอาจพจิารณาสถานการณ์ใด ๆ เป็นรายกรณี เมือ่ตอ้งพจิารณาถงึการเปลีย่นสถานศกึษา 
ทีจั่ดทําขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวนัิย 
วา่มคีวามเหมาะสมสําหรับเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพซึง่ไดทํ้าการละเมดิตอ่จรรยาบรรณนักเรยีนของโรงเรยีนห
รอืไม ่

ทั่วไป 
เทา่ทีย่ังมกีารดําเนนิการดังกลา่วสําหรับเด็กทีไ่มม่คีวามทพุพลภาพ ภายในเวลาไมเ่กนิ 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอน ตดิตอ่กนั 
บคุลากรโรงเรยีนตอ้งมกีารยา้ยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพซึง่ไดล้ะเมดิจรรยาบรรณนักเรยีนออกจากสถานศกึษ
าในปัจจบุนัใหไ้ปเขา้เรยีนในสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสมหรอืจัดใหเ้ขา้เรยีนในสถานทีอ่ืน่ใด 
หรอืตอ้งพักการเรยีน บคุลากรโรงเรยีนยังอาจกําหนดใหย้า้ยเด็กออกจากโรงเรยีนไปกอ่นไดไ้มเ่กนิ 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอน ตดิตอ่กนัในปีการศกึษาเดยีวกนั หากมกีารกอ่เหตหุรอืมกีารประพฤตมิชิอบอืน่ ๆ 
ทีแ่ยกตา่งหาก ตราบเทา่ทีก่ารสัง่ใหย้า้ยเด็กออกจากโรงเรยีนนีจ้ะไมถ่อืเป็นการเปลีย่นสถานศกึษา (ดทูี ่
การเปลีย่นสถานศกึษาเนือ่งจากการยา้ยดว้ยเหตทุางวนิยั ดดูา้นลา่งสําหรับคํานยิาม)  

ในกรณีเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพถกูยา้ยออกจากสถานศกึษาเป็นระยะเวลา 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน 
ในปีการศกึษาเดยีวกนั เขตการศกึษาตอ้งใหบ้รกิารตามขอบเขตทีไ่ดก้ําหนดไวด้า้นลา่งระหวา่งวันใด ๆ 
ทีต่ามมาทีม่กีารยา้ยในปีการศกึษานัน้ ๆ ภายใตห้ัวขอ้ยอ่ย บรกิารตา่ง ๆ 

อํานาจเพิม่เตมิ 
หากพฤตกิรรมทีล่ะเมดิจรรยาบรรณนักเรยีนนัน้ไมใ่ชก่ารแสดงลักษณะของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ (ดทูี ่
การตดัสนิการแสดงลกัษณะ ดา้นลา่ง) และการเปลีย่นสถานศกึษาทางวนัิยนัน้จะเกนิกวา่ 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนั 
บคุลากรโรงเรยีนอาจใชข้ัน้ตอนทางวนัิยกบัเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพไดใ้นวธิกีารเดยีวกนัและในระยะเวลาเท่
ากนักบัเด็กทีไ่มท่พุพลภาพได ้
ยกเวน้วา่โรงเรยีนตอ้งจัดหาบรกิารใหแ้กเ่ด็กตามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นลา่งในหัวขอ้ บรกิารตา่ง ๆ ทมี IEP 
ของเด็กจะเป็นผูต้ัดสนิสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสมสําหรับบรกิารดังกลา่ว 

บรกิารตา่ง ๆ 
บรกิารตา่ง ๆ ทีต่อ้งจัดใหแ้กเ่ด็กทีม่คีวามทพุพลภาพซึง่ถกูยา้ยออกจากสถานศกึษาในปัจจบุันของเด็ก 
อาจจัดใหใ้นสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสม 

หากจําเป็นตอ้งใหบ้รกิารแกเ่ด็กทีไ่มไ่ดท้พุพลภาพซึง่ถกูตัดสทิธิเ์ชน่เดยีวกนั 
เขตการศกึษาตอ้งใหบ้รกิารแกเ่ด็กทีม่คีวามทพุพลภาพทีถ่กูยา้ยจากสถานศกึษาของเด็กเป็นเวลา 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนหรอืนอ้ยกวา่ ในหนึง่ปีการศกึษาเทา่นัน้ 
รัฐมชิแิกนไมจํ่าเป็นตอ้งใหบ้รกิารตอ่นักเรยีนทีไ่มท่พุพลภาพซึง่ถกูยา้ยเนือ่งจากเหตผุลทางวนัิย 
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เด็กทีม่คีวามทพุพลภาพซึง่ถกูยา้ยออกจากสถานศกึษาในปัจจบุันของตนเอง มากกวา่ 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอน ตอ้ง:  

1. ยังไดรั้บบรกิารดา้นการศกึษาตา่ง ๆ อยู ่เพือ่ใหเ้ด็กสามารถเขา้รว่มในหลักสตูรการศกึษาท่ัวไปได ้
แมว้า่จะอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ และเพือ่ความกา้วหนา้ในการบรรลเุป้าหมายทีก่ําหนดไวใ้น IEP 
ของเด็กคนดังกลา่ว และ  

2. ไดรั้บการประเมนิพฤตกิรรมในการทํากจิกรรม [Functional Behavioral Assessment (FBA)] 
และบรกิารการชว่ยเหลอืในการปรับตัวทางพฤตกิรรมและการแกไ้ขอืน่ ๆ 
ทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเพือ่ไมใ่หเ้กดิขึน้อกี ตามความเหมาะสม 

หลังจากทีเ่ด็กทีม่คีวามทพุพลภาพไดถ้กูยา้ยออกจากสถานศกึษาในปัจจบุนัของตนเองเป็นเวลา 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอน ในปีการศกึษาเดยีวกนัแลว้ และหากการยา้ยครัง้ปัจจบุันนีม้รีะยะเวลา 10 
วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนัหรอืนอ้ยกวา่นัน้ และหากการยา้ยนีไ้มใ่ชก่ารเปลีย่นสถานศกึษา 
(ดคํูานยิามดา้นลา่ง) เชน่นัน้แลว้จงึใหบ้คุลากรโรงเรยีนปรกึษากบัครกูารศกึษาพเิศษของเด็ก 
อยา่งนอ้ยหนึง่คน กําหนดขอบเขตทีจ่ะใหบ้รกิารตา่ง ๆ ทีจํ่าเป็น 
เพือ่ใหเ้ด็กสามารถทีจ่ะอยูใ่นหลักสตูรการศกึษาทั่วไปตอ่ไปไดแ้มว้า่ตอ้งอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ก็ตาม 
และเพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทีก่ําหนดไวใ้น IEP ของเด็กได ้

หากการยา้ยนัน้เป็นการเปลีย่นสถานศกึษา (ดคํูานยิามดา้นลา่ง) ทมี IEP ของเด็กตอ้งกําหนดบรกิารตา่ง ๆ 
ทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้ด็กสามารถทีจ่ะอยูใ่นหลักสตูรการศกึษาทั่วไปตอ่ไปได ้แมว้า่ตอ้งอยูใ่นสถานทีอ่ืน่ก็ตาม 
และเพือ่ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายทีก่ําหนดไวใ้น IEP ของเด็กได ้

การตัดสนิการแสดงลักษณะ 
ภายใน 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอน จากคําตัดสนิใด ๆ 
เพือ่เปลีย่นสถานศกึษาของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพอนัเนือ่งมาจากการละเมดิจรรยาบรรณนักเรยีนแลว้ 
(ยกเวน้การยา้ยทีม่รีะยะเวลา 10 วนัทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนั หรอืนอ้ยกวา่ 
และไมใ่ชก่ารเปลีย่นสถานศกึษา) เขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี IEP 
(ตามทีผู่ป้กครองและเขตการศกึษาไดก้ําหนดไว)้ ตอ้งพจิารณาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในระเบยีนของเด็ก 
รวมถงึ IEP ของเด็ก ขอ้สงัเกตใด ๆ ของคร ูและขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจากผูป้กครอง เพือ่ตัดสนิใจวา่:  

1. ความประพฤตทิีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจาก หรอืมคีวามสมัพันธโ์ดยตรง 
และเป็นสาระสําคัญกบัความทพุพลภาพของเด็กหรอืไม ่หรอื 

2. ความประพฤตทิีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลโดยตรงมาจากการทีเ่ขตการศกึษาไมส่ามารถดําเนนิการตาม IEP 
ของเด็กได ้

หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขเหลา่นัน้ 
พฤตกิรรมดังกลา่วจะถกูตัดสนิวา่เป็นการแสดงลักษณะของความทพุพลภาพของเด็ก 

หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วนัน้เป็นผลโดยตรงมาจากการทีเ่ขตการศกึษาไมส่ามารถดําเนนิการตาม IEP ของเด็ก 
เขตการศกึษาตอ้งมกีารดําเนนิการเพือ่แกไ้ขขอ้ผดิพลาดเหลา่นัน้ทันท ี



สาํนักงานการศกึษาพเิศษ กระทรวงศกึษาธกิารแห่งรฐัมชิแิกน  หนา้ 45 

การตัดสนิวา่พฤตกิรรมนัน้เป็นการแสดงลักษณะของความทพุพลภาพของเด็ก 
หากเขตการศกึษา ผูป้กครอง และสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้งกบัทมี IEP ตัดสนิวา่ 
กรณีดังกลา่วนัน้เป็นผลมาจากการแสดงลักษณะของความทพุพลภาพของเด็ก ทมี IEP 
ตอ้งดําเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดในตอ่ไปนี:้ 

1. จัดการ FBA เวน้แตว่า่เขตการศกึษาจะไดจั้ดการ FBA 
ไปแลว้กอ่นทีจ่ะมพีฤตกิรรมทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นสถานศกึษา 
และตอ้งใชแ้ผนการชว่ยเหลอืในการปรับตัวทางพฤตกิรรมสําหรับเด็ก [Behavioral 
Intervention Plan (BIP)] หรอื  

2. หากมกีารจัดทํา BIP ขึน้มาเรยีบรอ้ยแลว้ ใหต้รวจสอบ BIP และปรับเปลีย่นตามความจําเป็น 
เพือ่ชีใ้หเ้ห็นถงึพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้  

ยกเวน้ในกรณีทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นลา่ง ในหัวขอ้ยอ่ย สถานการณพ์เิศษ 
เขตการศกึษาตอ้งสง่เด็กเพือ่เขา้เรยีนกลับไปทีส่ถานศกึษาทีถ่กูยา้ยออกมา 
เวน้แตผู่ป้กครองและเขตการศกึษาจะตกลงใหม้กีารเปลีย่นสถานศกึษา 
ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของการปรับเปลีย่น BIP 

สถานการณ์พเิศษ 
ไมว่า่พฤตกิรรมของเด็กจะเป็นการแสดงลักษณะของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพหรอืไมก่็ตาม 
บคุลากรโรงเรยีนอาจยา้ยนักเรยีนใหเ้ขา้เรยีนในสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสม (โดยมทีมี IEP 
ของเด็กเป็นผูก้ําหนด) ภายในเวลา 45 วันทีม่กีารเรยีนการสอน หากเด็กคนดังกลา่ว:  

1. พกอาวธุไปโรงเรยีน หรอืมอีาวธุในโรงเรยีน ในเขตสถานทีข่องโรงเรยีน 
หรอืสถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่ภายใตเ้ขตอํานาจศาลของกระทรวงศกึษาธกิาร 
หรอืเขตการศกึษา  

2. ทราบวา่มหีรอืใชย้าเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย หรอืขาย 
หรอืชกัชวนใหเ้กดิการขายสารควบคมุในขณะทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน ในเขตสถานทีข่องโรงเรยีน หรอื 
สถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่ภายใตเ้ขตอํานาจศาลของ MDE หรอืเขตการศกึษา หรอื  

3. ไดก้อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรงตอ่ผูอ้ืน่ ในทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน 
อยูใ่นเขตสถานทีข่องโรงเรยีน หรอืสถานทีท่ีโ่รงเรยีนดําเนนิการอยู ่ภายใตเ้ขตอํานาจศาล MDE 
หรอืเขตการศกึษา 

คํานยิาม  
สารควบคมุ หมายถงึ ยาหรอืสารอืน่ ๆ ทีถ่กูระบไุวใ้นบัญช ีI, II, III, IV หรอื V ใน 202(c) 
ของกฎหมายวา่ดว้ยสารควบคมุ (21 U.S.C. 812(c))  

ยาเสพตดิทีผ่ดิกฎหมาย หมายถงึ สารควบคมุ แตไ่มร่วมถงึสารทีถ่กูครอบครอง 
หรอืถกูใชต้ามกฎหมายภายใตก้ารดแูลของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดแูลสขุภาพทีไ่ดรั้บอนุญาต 
หรอืถกูครอบครองตามกฎหมาย 
หรอืใชภ้ายใตอํ้านาจอืน่ใดตามกฎหมายดังกลา่วหรอืภายใตบ้ทบญัญัตอิืน่ใดของรัฐบาลกลาง 

การบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง มคีวามหมายตามคําวา่ “การบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง” 
ภายใตว้รรค (3) ของหมวดยอ่ย (h) ของมาตรา 1365 ของหัวขอ้ 18 ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา 
(ดเูอกสารแนบ ก) 
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อาวธุ มคีวามหมายตามคําวา่ “อาวธุอนัตราย” ภายใตว้รรค (2) ของหมวดยอ่ยแรก (g) ของมาตรา 930 
ของหัวขอ้ 18 ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมรกิา (ดเูอกสารแนบ ก) 

การแจง้ 
ในวันทีม่กีารตัดสนิใหย้า้ยซึง่เป็นการเปลีย่นสถานศกึษาของเด็กเนื่องมาจากการละเมดิจรรยาบรรณนักเรยีน
นัน้ เขตการศกึษาตอ้งแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบถงึคําตัดสนิดังกลา่ว 
และตอ้งสง่มอบหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปกป้องตามขัน้ตอนใหแ้กผู่ป้กครองดว้ย 

การเปลีย่นสถานศกึษาเนือ่งจากการยา้ยดว้ยเหตทุางวนิยั 

34 CFR §300.536 
การยา้ยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพจากสถานศกึษาในปัจจบุนัของเด็กนัน้ถอืเป็น การเปลีย่นสถานศกึษา 
หาก: 

1. การยา้ยมกีําหนดระยะเวลานานกวา่ 10 วันทีม่กีารเรยีนการสอนตดิตอ่กนั หรอื 
2. เด็กผา่นการยา้ยหลายครัง้แลว้ ซึง่แตล่ะครัง้มรีปูแบบทีค่ลา้ยกนัเนือ่งจาก: 

a. การยา้ยหลายครัง้นัน้มกีําหนดระยะเวลานานกวา่ 10 
วันทีม่กีารเรยีนการสอนในหนึง่ปีการศกึษา 

b. พฤตกิรรมของเด็กคนดังกลา่วมคีวามคลา้ยคลงึอยา่งมากกบัพฤตกิรรมของเด็กในเหตกุารณ์
กอ่นหนา้ ซึง่เป็นผลใหเ้กดิการยา้ย และ 

c. ดว้ยปัจจัยอืน่ ๆ เชน่ ระยะเวลาของการยา้ยแตล่ะครัง้ ระยะเวลาทัง้หมดทีเ่ด็กถกูยา้ย 
และชว่งความถีข่องการยา้ยไปยังอกีทีห่นึง่ 

ไมว่า่จะเป็นรปูแบบของการยา้ยนัน้อาจหมายถงึ 
การเปลีย่นสถานศกึษาทีเ่ขตการศกึษาจะพจิารณาเป็นรายกรณีไป และหากถกูคัดคา้น 
ตอ้งผา่นการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนพจิารณาทางศาลดว้ย 

การกาํหนดสถานที ่

34 CFR § 300.531 
ทมี IEP ตอ้งกําหนดสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสมสําหรับการยา้ย ซึง่เป็น 
การเปลีย่นสถานศกึษา และการยา้ยภายใตห้ัวขอ้ อํานาจเพิม่เตมิและสถานการณพ์เิศษ ดา้นบน 

การอทุธรณ์ 

34 CFR § 300.532 

ทั่วไป 
ผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพอาจยืน่คํารอ้งขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎ
หมายไดห้ากไมเ่ห็นดว้ยกบั:  

1. คําตัดสนิใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัสถานศกึษาทีทํ่าภายใตบ้ทบญัญัตทิางวนัิยเหลา่นี ้หรอื  
2. การตัดสนิการแสดงลักษณะทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้  



สาํนักงานการศกึษาพเิศษ กระทรวงศกึษาธกิารแห่งรฐัมชิแิกน  หนา้ 47 

เขตการศกึษาอาจยืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายได ้(ดดูา้นบน) 
เพือ่ขอใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
หากเชือ่วา่สถานศกึษาในปัจจบุนัของเด็กนัน้อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กหรอืผูอ้ืน่ได ้ 

อํานาจหนา้ทีข่องผูพ้พิากษากฎหมายปกครอง 
ALJ ทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้กําหนดทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ยอ่ย 
ผูพ้พิากษากฎหมายการปกครองทีเ่ป็นกลาง 
ตอ้งดําเนนิการตามการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายและการตัดสนิ ALJ อาจ: 

1. สัง่ใหเ้ด็กทีม่คีวามทพุพลภาพเขา้เรยีนตามสถานศกึษาทีเ่ด็กคนดังกลา่วถกูยา้ยออกมา หาก ALJ 
พจิารณาแลว้วา่ การยา้ยนัน้เป็นการละเมดิขอ้กําหนดทีอ่ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
อํานาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน 
หรอืพฤตกิรรมของเด็กเป็นการแสดงลักษณะของความทพุพลภาพของเด็ก หรอื  

2. สัง่การเปลีย่นสถานศกึษาของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
ใหเ้ป็นสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราวทีเ่หมาะสมภายในเวลาไมเ่กนิ 45 วันทีม่กีารเรยีนการสอน 
หาก ALJ เห็นวา่สถานศกึษาในปัจจบุันของเด็กนัน้อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กหรอืผูอ้ืน่ได ้

เขตการศกึษาอาจขอใหใ้ชข้ัน้ตอนการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายซํ้าได ้
หากเขตการศกึษาเชือ่วา่ การสง่เด็กคนืใหแ้กส่ถานศกึษาเดมินัน้ อาจสง่ผลรา้ยแกเ่ด็กหรอืผูอ้ืน่ได ้

เมือ่ใดก็ตามทีผู่ป้กครองหรอืเขตการศกึษายืน่การไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
การไตส่วนนัน้ตอ้งถกูจัดขึน้โดยเป็นไปตามขอ้กําหนดทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
การเรยีกรอ้งตอ่กระบวนการทางกฎหมาย การไตส่วนการเรยีกรอ้งตอ่กระบวนการทางกฎหมาย 
ยกเวน้ดังตอ่ไปนี:้  

1. MDE ตอ้งจัดใหม้กีารไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเรง่ดว่น 
ซึง่ตอ้งเกดิขึน้ภายใน 20 วันทีม่กีารเรยีนการสอน นับจากวันทีม่กีารรอ้งขอใหม้กีารไตส่วนขึน้ 
และตอ้งไดผ้ลการตัดสนิภายใน 10 วันทีม่กีารเรยีนการสอน หลังจากทีไ่ดม้กีารไตส่วนเกดิขึน้  

2. เวน้เสยีแตว่า่ผูป้กครองและเขตการศกึษาจะตกลงกนัเป็นลายลักษณ์อกัษรทีจ่ะสละสทิธิก์ารประชมุ 
หรอืตกลงทีจ่ะใชว้ธิกีารไกลเ่กลีย่ การประชมุเพือ่แกไ้ขปัญหาตอ้งมขีึน้ภายใน เจ็ด วันปฏทินิ 
นับจากวันทีไ่ดรั้บหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 
การไตส่วนอาจดําเนนิตอ่ไปได ้
เวน้แตจ่ะไดรั้บการแกไ้ขปัญหาตามความพอใจของทัง้สองฝ่ายภายใน 15 วันปฏทินิ 
นับจากวันทีไ่ดรั้บการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมาย 

คําตัดสนิในการไตส่วนการรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายเรง่ดว่นถอืเป็นทีส่ ิน้สดุเวน้แตฝ่่ายใดทีเ่กีย่
วขอ้งกบัการไตส่วน (ทา่นหรอืเขตการศกึษา) การฟ้องคดแีพง่ตามทีอ่ธบิายไวภ้ายใต ้
“การดําเนนิการทางแพง่รวมถงึชว่งเวลาทีจ่ะยืน่คํารอ้ง” 

สถานศกึษาในระหวา่งการอทุธรณ์ 

34 CFR §300.533 
ตามทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้แลว้วา่ 
เมือ่ผูป้กครองหรอืเขตการศกึษาไดย้ืน่การรอ้งเรยีนเรือ่งกระบวนการทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทางวนัิ
ย เด็กตอ้ง (เวน้เสยีแตว่า่ผูป้กครองและ MDE จะตกลงกนัเป็นอยา่งอืน่) 
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ยังคงเรยีนอยูใ่นสถานทีศ่กึษาทางเลอืกชัว่คราว ระหวา่งทีร่อคําตัดสนิของเจา้หนา้ทีทํ่าการไตส่วน 
หรอืจนกวา่ระยะเวลาการยา้ยตามทีก่ําหนดไวนั้น้จะหมดอายลุง ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 
อํานาจหนา้ทีข่องบคุลากรโรงเรยีน แลว้แตว่า่กรณีใดจะเกดิขึน้กอ่น 

การคุม้ครองสําหรบัเด็กทีย่งัไมม่สีทิธ ิร์บับรกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

34 CFR §300.534 

ทั่วไป 
หากเด็กยังไมไ่ดรั้บการพจิารณาวา่มสีทิธิไ์ดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไดล้ะเมดิจรรยาบรรณนักเรยีน 
แตเ่ขตการศกึษาไดรั้บทราบวา่เด็กคนดังกลา่วเป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ (ตามทีก่ําหนดไวต้ามดา้นลา่ง) 
กอ่นทีพ่ฤตกิรรมซึง่จะนํามาซึง่การดําเนนิการทางวนัิยนัน้ไดเ้กดิขึน้ เชน่นัน้แลว้ 
เด็กคนดังกลา่วสามารถแสดงสทิธิข์อรับความคุม้ครองใด ๆ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วฉบบันีไ้ด ้ 

พืน้ฐานความรูสํ้าหรับเรือ่งทางวนัิย 
กอ่นทีพ่ฤตกิรรมซึง่จะนํามาซึง่การดําเนนิการทางวนัิยนัน้ไดเ้กดิขึน้ ใหถ้อืวา่เขตการศกึษาไดรั้บทราบแลว้วา่ 
เด็กคนดังกลา่วเป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ หากวา่: 

1. ผูป้กครองของเด็กไดแ้สดงความกงัวลยืน่เป็นลายลักษณ์อกัษรวา่ 
เด็กของตนเองจําเป็นทีต่อ้งไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตอ่บคุลากรฝ่ายบรหิารหรอืทําหนา้ทีก่ํากบัดแูลของหน่วยงานทางการศกึษาทีเ่หมาะสม 
หรอืครขูองเด็กคนดังกลา่ว 

2. ผูป้กครองไดร้อ้งขอใหม้กีารประเมนิผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีทิธิไ์ดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่
กีย่วขอ้ง ภายใตภ้าค ข. ของ IDEA หรอื 

3. ครขูองเด็ก 
หรอืบคุลากรของเขตการศกึษาอืน่ทีไ่ดแ้สดงความกงัวลตอ่รปูแบบพฤตกิรรมทีเ่ด็กไดแ้สดงออกมาโ
ดยตรงตอ่ผูอํ้านวยการการศกึษาพเิศษของเขตการศกึษา 
หรอืตอ่บคุลากรทีทํ่าหนา้ทีก่ํากบัดแูลทา่นอืน่ ๆ ของเขตการศกึษา  

ขอ้ยกเวน้ 
จะถอืวา่เขตการศกึษาไมไ่ดรั้บทราบเรือ่งดังกลา่ว หาก: 

1. ผูป้กครองของเด็กไมไ่ดอ้นุญาตใหม้กีารประเมนิผลเด็ก หรอืไดป้ฏเิสธการใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษ 
หรอื 

2. เด็กไดรั้บการประเมนิผลแลว้ และไดรั้บการตัดสนิวา่ไมไ่ดเ้ป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพภายใตภ้าค 
ข. ของ IDEA 

เงือ่นไขทีต่อ้งดําเนนิการหากไมม่กีารรับทราบ 
กอ่นทีใ่ชม้าตรการทางวนัิยแกเ่ด็ก 
หากเขตการศกึษาไมไ่ดรั้บทราบวา่กอ่นวา่เด็กคนดังกลา่วเป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไวต้ามดา้นบนในหัวขอ้ยอ่ย พืน้ฐานความรูส้ําหรบัเร ือ่งทางวนิยัและขอ้ยกเวน้ 
เด็กอาจไดรั้บการดําเนนิการตามมาตรการทางวนัิยทีใ่ชก้บัเด็กซึง่ไมไ่ดม้คีวามทพุพลภาพทีม่พีฤตกิรรมทีค่ล ้
ายคลงึกนั 
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อยา่งไรก็ตาม 
หากมกีารรอ้งขอใหป้ระเมนิผลเด็กในชว่งระยะเวลาทีเ่ด็กตอ้งไดรั้บการดําเนนิการตามมาตรการทางวนัิย 
การประเมนิดังกลา่วตอ้งถกูดําเนนิการในวธิกีารทีทํ่าใหเ้รง่ดว่น 

จนกวา่การประเมนิเสร็จสิน้ 
เด็กจะยังคงเรยีนอยูใ่นสถานทีท่ีเ่หมาะสมทางการศกึษาทีเ่จา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนเป็นผูก้ําหนดขึน้ 
ซึง่อาจรวมถงึการพักการเรยีน หรอืการไลอ่อกจากโรงเรยีน โดยไมไ่ดรั้บบรกิารทางการศกึษาได ้ 

หากเด็กถกูตัดสนิใหเ้ป็นเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 
โดยมกีารพจิารณาถงึขอ้มลูจากการประเมนิผลทีดํ่าเนนิการโดยเขตการศกึษา และขอ้มลูทีผู่ป้กครองใหไ้ว ้
เขตการศกึษาตอ้งใหบ้รกิารการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งตามภาค ข. ของ IDEA 
ซึง่รวมถงึขอ้กําหนดทางวนัิยทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้ดว้ย  

การสง่ตอ่และการดาํเนนิการโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายและอํานาจตลุาการ 

34 CFR §300.535 
ภาค ข. ของ IDEA ไมไ่ด:้ 

1. หา้มไมใ่หห้น่วยงานรายงานอาชญากรรมทีก่ระทําโดยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่หม
าะสม หรอื  

2. หา้มใหม้กีารบงัคับใชก้ฎหมายของรัฐและอํานาจตลุาการมผีลตอ่การดําเนนิการของรัฐบาลกลางและ
ของรัฐ ในเรือ่งอาชญากรรมทีก่ระทําโดยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ 

การสง่ตอ่ระเบยีน 
หากเขตการศกึษาจะรายงานอาชญากรรมทีก่ระทําโดยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสม 
เขตการศกึษา: 

1. ตอ้งดําเนนิการใหแ้น่ใจวา่ 
สําเนาการศกึษาพเิศษและบนัทกึทางวนัิยของเด็กจะถกูสง่ตอ่เพือ่ใหผู้ม้อํีานาจพจิารณาใหแ้กห่น่วย
งานทีเ่ป็นผูร้ายงานอาชญากรรม และ  

2. สามารถสง่เฉพาะสําเนาการศกึษาพเิศษและบนัทกึทางวนัิยของเด็กทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย FERPA 
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ขอ้กาํหนดสําหรบัคาํตดัสนิของผูป้กครองในการยา้ยเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพ
จากโรงเรยีนของรฐัไปโรงเรยีนเอกชนเพือ่การศกึษาพเิศษโดยรฐัเป็นผูอ้อกค่
าใชจ้า่ย 

ท ัว่ไป  

34 CFR §300.148 
ภาค ข. ของ IDEA ไมไ่ดบ้งัคับใหเ้ขตการศกึษาชาํระคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา 
ซึง่รวมถงึการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของเด็กทีม่คีวามทพุพลภาพของทา่นใหก้บัโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีเ่ป็นของเอกชน 
หากเขตการศกึษานัน้สามารถใหบ้รกิาร FAPE แกบ่ตุรของทา่นได ้
และทา่นเลอืกทีจ่ะใหเ้ด็กของทา่นเขา้ศกึษาในโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาทีเ่ป็นของเอกชน อยา่งไรก็ตาม 
เขตการศกึษาทีโ่รงเรยีนเอกชนตัง้อยูนั่น้ตอ้งนับบตุรของทา่นเป็นเด็กในเขตนัน้ 
ตามทีไ่ดก้ําหนดไวภ้ายใตบ้ทบัญญัตภิาค ข. วา่ดว้ยเด็กทีผู่ป้กครองเป็นผูล้งทะเบยีนในโรงเรยีนเอกชนให ้
ภายใต ้34 CFR §§300.131 ถงึ 300.144 

การชดใชเ้งนิคนืสําหรับการเขา้ศกึษาในโรงเรยีนทีเ่ป็นของเอกชน 
หากบตุรของทา่นเคยไดรั้บการศกึษาพเิศษและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งภายใตเ้ขตการศกึษาใดมากอ่น 
และทา่นเลอืกทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนใหแ้กบ่ตุรของทา่นในโรงเรยีนเด็กกอ่นวัยเรยีน โรงเรยีนประถมศกึษา 
โรงเรยีนมัธยมศกึษาของเอกชน โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอม หรอืเป็นการสง่ตอ่โดยเขตการศกึษานัน้ ๆ 
ศาลหรอื ALJ สามารถสัง่ใหห้น่วยงานนัน้ชดเชยคา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนเรยีน หากศาลหรอื ALJ เห็นวา่ 
หน่วยงานดังกลา่วไมไ่ดใ้หบ้รกิาร FAPE แกบ่ตุรของทา่นภายในเวลาทีก่ําหนดกอ่นทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีน 
และการเขา้ศกึษาในสถานศกึษาของเอกชนนัน้เหมาะสมแลว้ ALJ 
หรอืศาลอาจสัง่ใหก้ารลงทะเบยีนเรยีนดังกลา่วเหมาะสมแลว้ 
แมว้า่การเขา้เรยีนดังกลา่วจะไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของรัฐทีใ่ชก้บัการศกึษาของ MDE 
และเขตการศกึษาก็ตาม 

ขอ้จํากดัในการชดใชเ้งนิคนื 
คา่ใชจ้า่ยในการชดใชเ้งนิคนืตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นวรรคขา้งตน้อาจลดลงหรอืถกูปฏเิสธได:้ 

1. หากวา่: (ก) ในการประชมุ IEP ครัง้ลา่สดุทีท่า่นไดเ้ขา้ประชมุ 
กอ่นทีจ่ะมกีารยา้ยบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรัฐบาลนัน้ ทา่นไมไ่ดแ้จง้ใหท้มี IEP 
ทราบวา่ทา่นกําลังจะปฏเิสธสถานศกึษาทีเ่ขตการศกึษากําหนดไวเ้พือ่ใหบ้รกิาร FAPE 
แกบ่ตุรของทา่น 
ซึง่รวมถงึการระบถุงึความกงัวลและความตัง้ใจของทา่นทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนใหแ้กบ่ตุรของทา่นในโร
งเรยีนเอกชน โดยรัฐเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย หรอื (ข) อยา่งนอ้ย 10 วันทําการ (รวมถงึวันหยดุใด ๆ 
ทีต่รงกบัวันทําการ) กอ่นทีจ่ะมกีารยา้ยบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรัฐบาลนัน้ 
ทา่นไมไ่ดใ้หห้นังสอืบอกกลา่วทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรแกเ่ขตการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งดังกลา่ว  

2. กอ่นทีจ่ะมกีารยา้ยบตุรของทา่นออกจากโรงเรยีนรัฐบาลนัน้ 
หากเขตการศกึษาไดม้อบหนังสอืบอกกลา่วใหท้า่นทราบลว่งหนา้เกีย่วกบัเจตนาทีจ่ะประเมนิบตุรขอ
งทา่นเป็นลายลักษณ์อกัษร 
(ซึง่รวมถงึคําแถลงจดุประสงคข์องการประเมนิผลทีเ่หมาะสมและสมเหตสุมผล) 
แตท่า่นไมไ่ดดํ้าเนนิการจัดการใหบ้ตุรของทา่นไดเ้ขา้รับการประเมนิผล หรอื 
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3. ทันททีีศ่าลเห็นวา่การกระทําของทา่นไมส่มเหตสุมผล 

อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้า่ยในชดใชเ้งนิคนืนัน้: 

1. ตอ้งไมล่ดลง หรอืถกูปฏเิสธเนือ่งจากการไมไ่ดม้อบหนังสอืบอกกลา่ว หากวา่: (ก) 
โรงเรยีนกระทําการมใิหท้า่นมอบหนังสอืบอกกลา่วได ้(ข) 
ทา่นไมไ่ดรั้บแจง้หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งเกีย่วกบัความรับผดิชอบของทา่นในการมอบหนังสอืบอกกล่
าวแจง้ลว่งหนา้ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไดต้ามดา้นบน หรอื (ค) 
การปฏบิตัติามขอ้กําหนดขา้งตน้น่าจะเป็นผลเสยีตอ่รา่งกายของบตุรของทา่น และ 

2. ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของศาลหรอื ALJ 
เงนิชดใชด้ังกลา่วจะไมส่ามารถลดลงหรอืถกูปฏเิสธเนือ่งมาจากการทีผู่ป้กครองไมไ่ดม้อบหนังสอืบ
อกกลา่วลว่งหนา้ หาก: (ก) ผูป้กครองไมส่ามารถอา่นหนังสอื 
หรอืไมส่ามารถเขยีนเป็นภาษาองักฤษได ้หรอื (ข) 
การปฏบิตัติามขอ้กําหนดขา้งตน้น่าจะสง่ผลรา้ยตอ่จติใจเด็กอยา่งรา้ยแรง 

การโอนสทิธิข์องผูป้กครองเมือ่บรรลนุติภิาวะ  

34 CFR §300.520 
เมือ่นักเรยีนทีม่คีวามทพุพลภาพบรรลนุติภิาวะ (อาย ุ18 
ปีในรัฐมชิแิกนหากผูพ้ทิักษ์ทางกฎหมายไมไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากศาล) 
หน่วยงานรัฐตอ้งมอบหนังสอืบอกกลา่วใด ๆ ทีจํ่าเป็นภายใตส้ว่น ข ของ IDEA 
ใหก้บันักเรยีนและผูป้กครอง และสทิธทัิง้หมดทีม่อบใหก้บัผูป้กครองภายใตส้ว่น ข ของ IDEA 
ใหโ้อนสทิธิก์ลับคนืสูนั่กเรยีน 
สทิธทิัง้หมดทีม่อบใหก้บัผูป้กครองยังใหโ้อนคนืสูนั่กเรยีนทีบ่รรลนุติภิาวะและผูท้ีถ่กูจองจําอยูท่ีส่ถาบนัราช
ทัณฑท์อ้งถิน่หรอืรัฐหรอืรัฐบาลกลาง 
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เอกสารแนบ ก - คํานยิามของรฐับาลกลาง 

การบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง 

18 USC 1365(h) 
3. คําวา่ “การบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง” หมายถงึการบาดเจ็บทางรา่งกายทีเ่กีย่วขอ้งกบั –  

(A) ความเสีย่งทีสํ่าคัญตอ่การเสยีชวีติ 
(B) ความเจ็บปวดทางรา่งกายอยา่งมาก 
(C) การเสยีโฉมทีย่ดืเยือ้และชดัเจน 
(D) หรอืการสญูเสยีหรอืการถดถอยของการทํางานของสว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกาย อวัยวะ 

หรอือาการจติเวชทีย่ดืเยือ้ 
4. วา่ “การบาดเจ็บทางรา่งกาย” หมายถงึ  

(A) การโดนบาด ขดีขว่น รอยชํ้า โดนไฟไหม ้หรอืทําใหเ้สยีโฉม 
(B) ความเจ็บปวดทางรา่งกาย 
(C) ความเจ็บป่วย 
(D) การถดถอยของการทํางานของสว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกาย อวัยวะ หรอือาการจติเวช 

หรอื 
(E) การบาดเจ็บอืน่ใดตอ่รา่งกายไมว่า่จะเป็นการชัว่คราวเพยีงใด 

อาวธุ 
18 USC 930(g) 

(2) คําวา่ “อาวธุอนัตราย” หมายถงึ อาวธุ อปุกรณ์ เครือ่งมอื วัสด ุหรอืสาร ทัง้ทีม่ชีวีติหรอืไมม่ชีวีติ 
ทีใ่ชเ้พือ่ หรอืมคีวามสามารถในการกอ่ใหเ้กดิความตาย หรอืการบาดเจ็บทางรา่งกายอยา่งรา้ยแรง 
โดยไมร่วมถงึมดีพกพาทีม่ใีบมดีซึง่มคีวามยาวนอ้ยกวา่ 2 ½ นิว้ 
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