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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 
Mục Liên Quan: ACG-RB, IKC-RA, IOE-RA, IOI-RA, JHC, JHC-RA 

Văn Phòng Trách Nhiệm: Chánh Văn Phòng Học Vụ 

 

 

Các Dịch Vụ Giảng Dạy Tạm Thời 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để đặt các thủ tục quản lý Dịch Vụ Giảng Dạy Tạm Thời (Interim Instructional Services - 

IIS) tại các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) để đáp ứng nhu cầu giảng dạy 

của học sinh mà không thể tham gia vào trường học ghi danh MCPS của em vì điều kiện 

tình trạng sức khỏe thể chất hay tâm thần cho những lý do nêu ra trong pháp luật Maryland. 

 
II. ĐỊNH NGHĨA 

 

A. Người lớn (cho mục đích IIS) là bất cứ ai 21 tuổi hay lớn hơn mà đủ khả năng giữ 

trách nhiệm cho học sinh trong buổi giảng dạy.  

 

B. Người cung cấp dịch vụ y tế có thẩm quyền, cho các mục đích của quy định này, có 

nghĩa là – 

 

1. một bác sỹ có giấy phép hay người y tá có chứng chỉ, trong trường hợp một 

học sinh có đủ tiêu chuẩn về điều kiện sức khỏe thể chất, hay 

 

2. một nhà tâm lý học có giấy phép, một bác sĩ tâm lý có giấy phép, hay một 

nhà tâm lý học tại trường có chứng chỉ, trong trường hợp của một học sinh 

đủ tiêu chuẩn về điều kiện sức khỏe tâm thần. 

 

C. Người quản lý trường hợp IIS là người quản trị/người được chỉ định MCPS IIS mà 

phối hợp các dịch vụ cho các học sinh nhận IIS.  Người này thực hiện và giám sát 

các dịch vụ giảng dạy cho mỗi học sinh, phối hợp với thầy cố vấn tại trường của 

học sinh, và là người liên lạc chính cho học sinh, phụ huynh/giám hộ và trường học.  

 
III. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Điều Kiện về Đủ Tiêu Chuẩn và Đăng Ký 

 

1. IIS có thể được cung cấp cho một học sinh ghi danh vào các lớp K đến 12 
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mà không thể tham gia vào chương trình tại trường học ghi danh của em vì 

tình trạng đủ điều kiện sức khỏe thể chất hay tâm thần và cũng đáp ứng các 

tiêu chuẩn về điều kiện được mô tả dưới đây. 

 

2. IIS có sẵn cho tất cả học sinh MCPS ghi danh trong các Lớp K đến 12, hoặc 

được MCPS đặt tại một trường tư. 

 

3. Để nộp đơn cho IIS, phụ huynh/giám hộ của học sinh nạp một bản tuyên bố 

từ một nhân viên y tế có thẩm quyền như sau: 

 

a) Phụ huynh/giám hộ và người cung cấp dịch vụ y tế có thẩm quyền 

phải hoàn tất MCPS Form 311-15B, Application for Interim 

Instructional Services, with Qualified Physical Health Condition 

ONLY, hay MCPS Form 311-15C, Application for Interim 

Instructional Services, with Qualified Mental Health Condition 

ONLY.  

 

b) Người cung cấp dịch vụ y tế có thẩm quyền  phải dự đoán ít nhất là 

một thời gian nghỉ học bốn tuần tại trường kể từ khi được giới thiệu 

để học sinh đủ điều kiện cho IIS.  Sau khi sanh con, một học sinh có 

thể nhận IIS trong tối đa sáu tuần trừ khi các trường hợp giảm nhẹ 

bảo đảm thêm các dịch vụ (xem MCPS Regulation IOE-RA, 

Guidelines for the Continuing Education of Pregnant and Parenting 

Students -Hướng Dẫn về Chương Trình Giáo Dục Tiếp Tục của Học 

Sinh Mang Thai và Nuôi Con). 

 

c) Đối với thời gian nghỉ học ngắn hơn, trường ghi danh của học sinh 

phải làm việc với phụ huynh/giám hộ để cung cấp bài tập học vấn bị 

thiếu. 

 

4. Trong những trường hợp khẩn cấp, phụ tá giám đốc của Office of 

Curriculum and Instructional Programs (OCIP)/người được chỉ định có thể 

cho phép thi hành các dịch vụ cho học sinh thông qua IIS.  

  

5. Một mẫu đơn MCPS Form 311-15B hoặc mẫu đơn MCPS Form 311-15C 

đã hoàn tất phải đến tay của người quản lý IIS/người được chỉ định trước 

khi IIS có thể bắt đầu. 

 

6. Khi ký tên trên mẫu đơn MCPS Form 311-15B hay MCPS Form 311-15C, 

phụ huynh/giám hộ của học sinh cho phép nhà tâm lý học trường MCPS có 

chứng chỉ và/hay người quản lý IIS tham khảo ý kiến với người cung cấp 

dịch vụ y tế có thẩm quyền điều trị học sinh đó.  
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B. Phân Phát Các Dịch Vụ 

 

1.  Thời lượng giảng dạy được xác định dựa trên thẩm định nhu cầu của học 

sinh, miễn là học sinh trong chương trình học nguyên ngày được cung cấp 

tối thiểu sáu giờ giảng dạy mỗi tuần, và học sinh trong chương trình nửa 

ngày được cung cấp tối thiểu ba giờ giảng dạy mỗi tuần.  

 

2. Học sinh được nhận IIS phải tuân theo các hướng dẫn về đi học thường 

xuyên như theo điều lệ nghỉ học hợp pháp đã được chấp thuận trong MCPS 

Student’s Guide to Rights and Responsibilities -Quyền Lợi và Trách Nhiệm 

của Học Sinh MCPS.  

 

a) Phụ huynh/giám hộ phải thông báo cho giáo viên IIS trước, theo 

hướng dẫn của IIS, nếu học sinh không có mặt cho dịch vụ giảng 

dạy theo lịch trình. 

 

b) Giáo viên IIS có thể xếp đặt lại thời gian và tạo thời gian bù lại cho 

việc nghỉ học hợp pháp của học sinh.  Nếu thời gian bù lại được 

hoàn thành, việc nghỉ học sẽ không được báo cáo trên sổ học bạ của 

học sinh. 

 

c) Thời gian học bù lại sẽ không được thực hiện cho việc nghỉ học bất 

hợp pháp. 

 

d) Sự vắng mặt của giáo viên IIS phải được thực hiện trong một thời 

gian bù lại. 

 

e) Nghỉ học bất hợp pháp liên tục có thể đưa đến việc đình chỉ các dịch 

vụ giảng dạy. 

 

3. Cung cấp dịch vụ giảng dạy đồng thời có thể được cung cấp cho học sinh 

có tình trạng sức khoẻ thể chất hoặc tâm thần khiến học sinh phải vắng mặt 

tại trường ghi danh của em theo căn bản gián đoạn.  Những điều kiện này 

bao gồm, nhưng không giới hạn, suy thận, ung thư, hen, suyễn, xơ nang, 

bệnh thiếu máu do tế bào hình liềm, trầm cảm và chứng lưỡng cực. 

 

4. Người quản lý trường hợp IIS/người được chỉ định sẽ xác định phương cách 

mà các dịch vụ giảng dạy sẽ được cung cấp. 

 

a) Một người lớn có trách nhiệm phải có mặt trong nhà trong các buổi 

giảng dạy của IIS.  

 

b) Theo sự thận trọng của người quản lý trường hợp IIS/người được 
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chỉ định, các xếp đặt có thể được thực hiện cho việc giảng dạy trong 

một thư viện công cộng hoặc các tòa nhà công cộng khác, nơi có 

mặt những người lớn khác.  Trong trường hợp này, một người lớn 

phụ trội để giám sát buổi giảng dạy có thể không cần thiết. 

 

5. Các dịch vụ giảng dạy sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt, nhưng không trễ hơn 

10 ngày học sau khi xác minh sự cần thiết của các dịch vụ.  Phụ huynh/giám 

hộ của học sinh nên cố gắng hết sức để cho phép các dịch vụ giảng dạy bắt 

đầu ngay khi giáo viên IIS và lịch trình giảng dạy được đưa ra. 

 

6. Nếu một học sinh có Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), các cuộc họp 

IEP phải được tổ chức để phản ảnh sự thay đổi về vị trí, cũng như để phát 

triển một kế hoạch chuyển tiếp trở lại trường. 

 

a) Nhóm IEP xác định các mục tiêu cho IIS, và bất cứ thích nghi 

và/hoặc các dịch vụ liên quan được yêu cầu. 

 

b) Nhóm IEP trình một bản IEP cho IIS. 

 

c) Người quản lý IIS/người được chỉ định xác định số giờ giảng dạy 

hàng tuần. Thời lượng giảng dạy được cung cấp cho học sinh khuyết 

tật dựa trên nhu cầu của từng học sinh như được quy định trong IEP 

của học sinh, tùy thuộc vào các yêu cầu tối thiểu được quy định trong 

phần III.B.1. 

 

d) Một cuộc họp IEP cũng phải được tổ chức khi IIS ngưng lại và học 

sinh trở lại trường học ghi danh của em. 

 

7. Đối với những học sinh cần nằm bệnh viện ngoài Quận Montgomery, IIS 

có thể được cung cấp theo các điều sau: 

 

a) Một đơn xin được nạp và được người quản trị IIS/người được chỉ 

định của MCPS chấp thuận trước khi bắt đầu các dịch vụ. 

 

b) Học sinh hội đủ các tiêu chuẩn của IIS. 

 

c) Một giáo viên đủ khả năng có sẵn, như được xác định bởi người 

quản trị MCPS ISS/người được chỉ định.  Trong một số trường hợp 

nhất định và với sự chấp thuận của người quản trị ISS MCPS/người 

được chỉ định, các dịch vụ giảng dạy có thể được cung cấp bởi một 

cơ quan giáo dục địa phương khác. 
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 C. Tiếp Tục Nhu Cầu Dịch Vụ 

 

1. Tiếp tục nhu cầu dịch vụ phải được xét lại và cần thiết sự xác minh lại về 

điều kiện tình trạng thể chất hay tâm thần của học sinh. 

 

2. Nhu cầu dịch vụ cần được xác minh lại như sau: 

 

a) 60 ngày sau khi xác định khởi đầu việc đủ điều kiện và mỗi 60 ngày 

sau đó; hay 

 

b) Sớm hơn theo yêu cầu của phụ huynh/giám hộ hay MCPS. 

 

3. Nhu cầu dịch vụ cần phải được kiểm tra lại hàng năm cho những học sinh 

nhận dịch vụ giảng dạy đồng thời. 

 

4. Đối với một học sinh có IEP mà được xác định cần IIS vì tình trạng sức 

khỏe tâm thần, các dịch vụ giảng dạy do IIS cung cấp không được vượt quá 

60 ngày học liên tục.  

 

5. IIS không được sử dụng như là một xếp đặt tạm thời cho một học sinh có 

khuyết tật đang chờ đợi – 

 

a) sắp xếp trong một trường đặc biệt tư; hay  

 

b) một thay đổi về xếp đặt. 

 

D. Trách Nhiệm của Trường Học Ghi Danh của Học Sinh 

 

1. Các học sinh nhận các dịch vụ IIS vẫn được ghi danh tại trường học của các 

em.  Các em được nghi là vắng mặt tại trường học của các em với lý do của 

IIS, trừ khi IIS thông báo cho trường rằng học sinh đó không gặp giáo viên 

IIS. Người bổ nhiệm ghi việc đi học thường xuyên đổi lại là hiện diện cho 

các mục đích báo cáo để cho biết là học sinh đang nhận các dịch vụ giáo 

dục từ MCPS, nhưng không có mặt tại trường.  Đối với những học sinh ghi 

danh đồng thời, cả trường và IIS đều duy trì hồ sơ đi học hay nghỉ học.  

Hướng dẫn IIS sẽ hoạt động phù hợp với lịch trình MCPS. 

 

2. Trường ghi danh của học sinh vẫn phải chịu trách nhiệm tổ chức và thực 

hiện tất cả các cuộc họp IEP cho một học sinh nhận IIS. 

 

3. Thầy cố vấn của trường nhận đơn (MCPS Form 311-15B hay MCPS Form 

311-15C) từ phụ huynh/giám hộ.  Người này cũng sẽ là người liên lạc với 

người quản lý trường hợp IIS cho bất kỳ thông tin và vấn đề nào của trường. 
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4. Trường ghi danh phải cung cấp sách và tài liệu giảng dạy cần thiết cho học 

sinh tiếp nhận IIS cũng như các dịch vụ thích hợp khác như cố vấn đại học 

hoặc hướng dẫn môn học, khi cần thiết.  

 

5. IIS cung cấp điểm số cho các bài tập và các bài thi trong thời gian mà học 

sinh ghi danh trong IIS.  Các giáo viên IIS sẽ tuân theo các chính sách chấm 

điểm và báo cáo của Hội Đồng Giáo Dục, và quy định của MCPS, và hướng 

dẫn.  Trường học ghi danh học sinh tính điểm trung bình của học sinh với 

các điểm IIS của các em, khi thích hợp, để xác định điểm trên sổ học bạ của 

học sinh.  Trường học ghi danh của học sinh làm quyết định cuối cùng về 

điểm số của sổ học bạ. 

 

6. Tín chỉ của môn học hoàn thành trong chương trình IIS được công nhận bởi 

ban giám đốc/người được chỉ định tại trường học ghi danh.  

 

7. Sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu ISS, thầy cố vấn của học sinh và/hoặc nhóm 

tại trường của học sinh phải phát triển một kế hoạch trở lại trường. 

 

E. Giáo Viên IIS 

 

1. Hợp đồng của giáo viên IIS được bao gồm trong Thỏa thuận được thương 

lượng giữa Hiệp hội Giáo dục Quận Montgomery và Hội đồng Giáo dục 

Quận Montgomery.  

 

2. Mỗi hai tuần một lần trong năm học, Office of Human Resources and 

Development gửi một danh sách cập nhật các giáo viên đủ khả năng về IIS 

đến người quản trị/người chỉ định IIS.  Ứng viên cho giáo viên IIS được 

phỏng vấn bởi người quản trị viên/người được chỉ định IIS và tham gia vào 

một hướng dẫn IIS trước khi làm việc. 

 

3. Các giáo viên IIS không được chuyên chở các học sinh IIS bất cứ lúc nào. 

 

4. Giáo viên IIS phải tuân theo các điều kiện báo cáo như sau:  

 

a) Giáo viên IIS phải báo cáo những nghi ngờ hoặc quan sát một trẻ 

em bị ngược đãi hoặc bỏ bê đến Child Protective Services, như được 

xác định trong MCPS Regulation JHC-RA, Reporting and 

Investigating Child Abuse and Neglect.  

 

b) Bất kỳ nghi ngờ hoặc quan sát thấy sự lạm dụng chất gây nghiện 

phải được báo cáo nếu thích hợp với phụ huynh/giám hộ và/hay 

người quản trị IIS/người được chỉ định. 
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c) Bất cứ ý tưởng tự tử phải được đề cập ngay, theo các phương thức 

của MCPS Form 335-54, Suicide Risk Reporting Form.  Trong 

trường hợp khẩn cấp y khoa, cần phải liên lạc với 911, sau đó liên 

lạc với phụ huynh/giám hộ của học sinh và người quản trị/người 

được chỉ định IIS.  Trong trường hợp y khoa không khẩn cấp, giáo 

viên IIS thực hiện theo các hướng dẫn được liệt kê trên đơn MCPS 

Form 335-54. 

 

5. MCPS Form 311-13, Teacher's Biweekly Report of Interim Instructional 

Services, phải được ký kết sau mỗi buổi học bởi một người lớn hoặc học 

sinh (nếu gặp ở nơi công cộng) để xác minh thời gian giảng dạy tại thời 

điểm các dịch vụ đã được thực hiện. 

 

6. Các giáo viên của IIS có trách nhiệm duy trì tính bảo mật thông tin của học 

sinh.  Chia sẻ thông tin học sinh với phụ huynh/ giám hộ hoặc nhân viên 

MCPS làm việc với học sinh là thích hợp.  

 

F. Khiếu nại 

 

Các bất đồng phát sinh trong việc thực hiện IIS không thể giải quyết được bởi người 

quản trị IIS/người được chỉ định sẽ được chuyển đến Associate Superintendent for 

OCIP/hay người được chỉ định để giải quyết. 

 

 

Mục Liên Quan: Code of Maryland Regulations, §13A.03.05.01-.05; và 

§13A.05.01.10.C(5) 

 

 

Lịch sử Quy luật:  Quy Luật Mới, Ngày 10 Tháng 5, 1990; được sửa đổi lại vào Ngày 1 Tháng 7, 

1995; được sửa đổi lại vào Ngày 21 Tháng 9, 2006; được sửa đổi lại vào Ngày 6 Tháng 11, 2009; 

được sửa đổi lại vào Ngày 18 Tháng 7, 2011; được sửa đổi lại vào Ngày 28 Tháng 7, 2016; các 

sửa đổi không trọng yếu vào Ngày 13 Tháng 12, 2016; được sửa đổi Ngày 13 Tháng 6, 2018. 

 


