
 

 

 

 

 
ສະບາຍດີ ພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງ, 

 

ເນ ໍ່ ອງຈາກພວກເຮົ າພະເຊີ ນກັບຊໍ່ ວງເວລາທີໍ່ ບ ໍ່ ເຄີ ຍມີ ມາກໍ່ ອນ ແລະ ຊອກຫາວິ ທີ ແກູ້ ໄຂບັນຫາສ າລັບການຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕູ້ ອງການຂອງນັກຮຽນໃນຊໍ່ ວງວິ ກິດການດູ້ ານສຸຂະພາບແຫໍ່ ງຊາດນີ ູ້ , ພວກເຮົ າຕູ້ ອງການຮັບຮອງທໍ່ ານໃຫູ້ ແນໍ່ ໃຈວໍ່ າ Anchorage 

School District (ເຂດການສຶ ກສາ Anchorage) ຍັງຄົງມຸໍ່ ງໝັູ້ ນຮັບປະກັນວໍ່ ານັກຮຽນທີໍ່ ມີ ຄວາມພິການຈະໄດູ້ ຮັບການເຂົ ູ້ າເຖິງໂຄງ

ການການສຶ ກສາຂອງໂຮງຮຽນຢ ໍ່ . ຕາມແຜນຂອງເຂດການສຶ ກສາສ າລັບ ແລະ ດ າເນີ ນການຊໍ່ ວຍເຫ  ອ ແລະ ການຮຽນການສອນ

ເພີໍ່ ມເຕີມ, ນີ ູ້ ລວມທັງນັກຮຽນຜ ູ້ ທີໍ່ ມີ  Individual Education Program (IEP, ໂຄງການການສຶ ກສາລາຍບຸກຄົນ) ພູ້ ອມທັງບັນດາ

ນັກຮຽນຜ ູ້ ທີໍ່ ໄດູ້ ຮັບການບ ລິ ການພາຍໃຕູ້ ມາດຕາ 504. ດູ້ ວຍເຫດນັູ້ ນ, ພວກເຮົ າຈຶໍ່ ງຕູ້ ອງການແບໍ່ ງປັນຂ ູ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບການບ ລິ ການ

ເຫ ົໍ່ ານີ ູ້ . 

 

ການປະຊຸມ IEP ແລະ 504 

ການປະຊຸມ IEP ແລະ 504 ທັງໝົດຈະຖ ກຈັດຂຶ ູ້ ນຜໍ່ ານທາງ Zoom ຫ   ໂທລະສັບ. ພະນັກງານຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາທໍ່ ານເພ ໍ່ ອກ ານົດວິ ທີ ການ

ສ ໍ່ ສານທີໍ່ ດີ ທີໍ່ ສຸດສ າລັບການປະຊຸມການບ ລິ ການຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານ. 

 

ຮ ບແບບການຮຽນຮ ູ້ ທາງໄກອອນລາຍ 

ຮ ບແບບການຮຽນຮ ູ້ ອອນລາຍຈະໃຫູ້ ການຮຽນການສອນຕາມຄວາມຕູ້ ອງການປັດຈຸບັນຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານ. ນັກຮຽນອາດຈະ

ໄດູ້ ຮັບການຮຽນການສອນອອນລາຍ ຫ   ສະເໝ ອນຈິ ງ, ການໂທລະສັບສ າລັບການຮຽນການສອນ ແລະ ກິດຈະກ າການຮຽນການ

ສອນຕາມຫ ັ ກສ ດອ ໍ່ ນໆ ລວມໄປເຖິງການສຶ ກສາພິເສດ ແລະ ການບ ລິ ການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ ອງທີໍ່ ສາມາດເຂົ ູ້ າເຖິງໄດູ້ ໃນລະຫວໍ່ າງຊໍ່ ວງໄລຍະ

ເວລາການຮຽນຮ ູ້ ທາງໄກຂອງເຂດການສຶ ກສາອີ ງຕາມ IEP ຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານ. 

 
ໂດຍການເຂົ ູ້ າຮໍ່ ວມການປະຊຸມທາງໂທລະສັບກໍ່ ຽວກັບການສຶ ກສາພິເສດເປັນກຸໍ່ ມ, ທໍ່ ານໃນຖານະເປັນພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງກ າລັງ

ຍິ ນຍອມເຫັນດີ ໃຫູ້ ນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານໄດູ້ ຮັບການຮຽນການສອນໃນການປະຊຸມກຸໍ່ ມກັບນັກຮຽນຄົນອ ໍ່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ູ້ , ທໍ່ ານຍັງ

ເຫັນດີ ຮັກສາຂ ູ້ ມ ນຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນທີໍ່ ທໍ່ ານອາດຈະໄດູ້ ຮ ູ້ ໃນລະຫວໍ່ າງໄລຍະການປະຊຸມໄວູ້ ເປັນຄວາມລັບ. ຖູ້ າທໍ່ ານບ ໍ່ ຕູ້ ອງການໃຫູ້
ນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານເຂົ ູ້ າຮໍ່ ວມໃນລັກສະນະແບບນີ ູ້  ເນ ໍ່ ອງຈາກມີ ບັນຫາກັງວົນໃຈກໍ່ ຽວກັບຄວາມລັບ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ຄ ສອນການສຶ ກ

ສາພິເສດຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານ. 

 

ການບ ລິ ການ IEP, ລວມທັງການບ ລິ ການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂູ້ ອງ 

● ທີ ມງານຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານຈະຕິດຕ ໍ່ ຫາທໍ່ ານໃນອາທິດນີ ູ້  ຫ   ຕົູ້ ນອາທິດໜູ້ າ ເພ ໍ່ ອເຮັດການຕັດສິ ນກໍ່ ຽວກັບວໍ່ າຈະ

ໃຫູ້ ການບ ລິ ການຫຍັງແດໍ່ ແກໍ່ ນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານໃນລະຫວໍ່ າງຊໍ່ ວງໄລຍະເວລາການຮຽນຮ ູ້ ທາງໄກນີ ູ້ . 

● ໃນລະຫວໍ່ າງການປະຊຸມນີ ູ້ , ທີ ມງານຈະຕັດສິ ນວໍ່ າຈະຈັດການກັບເປົ ູ້ າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຕໍ່ າງໆແນວໃດ, ຈະກ ານົດເວ

ລາໃຫູ້ ຫ າຍປານໃດ ແລະ ວິ ທີ ການຮຽນການສອນໃດເໝາະສົມທີໍ່ ສຸດ. 

● ທໍ່ ານຈະໄດູ້ ຮັບແຈູ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນກໍ່ ອນລໍ່ ວງໜູ້ າ ຫ ັ ງຈາກມີ ການຈັດການປະຊຸມຂຶ ູ້ ນ. 

● ຖູ້ າທໍ່ ານເຊ ໍ່ ອວໍ່ າການປະຊຸມ IEP ມີ ຄວາມຈ າເປັນ, ກະລຸນາສ ໍ່ ສານສິໍ່ ງນີ ູ້ ກັບທີ ມງານຂອງທໍ່ ານ. ຂ ເຊີ ນທໍ່ ານຕິດຕ ໍ່ ຫາ 

Special Education Administration (ຄະນະບ ລິ ຫານການສຶ ກສາພິເສດ) ເພ ໍ່ ອການຊໍ່ ວຍເຫ  ອ ຖູ້ າຈ າເປັນ. 

● ເມ ໍ່ ອອາຄານຮຽນເປີ ດຄ ນໃໝໍ່ , ການບ ລິ ການທັງໝົດຕາມທີໍ່ ກ ານົດໄວູ້ ໃນ IEP ປັດຈຸບັນຂອງນັກຮຽນຂອງທໍ່ ານ

ຈະດ າເນີ ນຕ ໍ່ . 

 
ນອກຈາກນັູ້ ນ, ມັນເປັນຄວາມຕູ້ ອງການຂອງພວກເຮົ າເພ ໍ່ ອຊໍ່ ວຍເຫ  ອນັກຮຽນຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຄອບຄົວ. ຖູ້ າທໍ່ ານຕູ້ ອງການ

ຂ ູ້ ມ ນເພີໍ່ ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ທີ ມງານໂຮງຮຽນຂອງທໍ່ ານ ຫ   Special Education Department (ພະແນກການສຶ ກສາພິເສດ) 
(742-4236). 

 
ດູ້ ວຍຄວາມນັບຖ , 

Special Education Administration 

Anchorage School District 


