CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN MONTGOMERY

Quy Trình Điều Đình về Giáo Dục Đặc Biệt
• Điều đình là GÌ?

Trong giáo dục đặc biệt, điều đình là một tiến trình tự nguyện mà có thể được dùng để giải quyết
những bất đồng giữa phụ huynh/giám hộ của một học sinh có khuyết tật và Các Trường Công Lập
Quận Montgomery (MCPS). Nếu phụ huynh/giám hộ hay MCPS từ chối tham gia, thì cuộc điều đình
sẽ không xảy ra. Điều đình là một yếu tố của Individuals with Disabilities Education Act (Đạo Luật
Giáo Dục Cá Nhân với Khuyết Tật- IDEA), một đạo luật liên bang.

• AI có thể yêu cầu điều đình?

Một phụ huynh/giám hộ hay một đại diện MCPS có thể yêu cầu điều đình bằng cách điền một
đơn đăng ký và gởi đến MCPS Resolution and Compliance Unit, 850 Hungerford Drive, Room 208,
Rockville, Maryland 20850-1747.

• KHI NÀO cuộc điều đình sẽ xảy ra?

Maryland Office of Administrative Hearings (OAH) có trách nhiệm tổ chức sự điều đình. Một cố gắng
hợp lý được xếp đặt để tổ chức cuộc điều đình trong vòng 20 ngày sau khi nhận được đơn yêu cầu
điều đình. Cuộc điều đình có thể xảy ra trước hay song song với một yêu cầu để có một phiên tòa
điều trần chính thức. Yêu cầu điều đình không thể được dùng để từ chối hay trì hoản quyền của phụ
huynh/giám hộ có một phiên tòa điều trần chính thức hay để từ chối bất cứ một quyền nào khác theo
luật.

• Cuộc điều đình xảy ra NHƯ THẾ NÀO?

Bên yêu cầu điều đình cần mô tả rõ ràng phạm vi của sự bất đồng trên mẫu đơn Yêu Cầu Điều Đình/
Điều Trần Chính Thức. Để có một tờ đơn này, xin gọi 301-517-5864.
Các cuộc điều đình được điều khiển bởi một thẩm phán luật hành chánh hay luật sư chuyên trách do
OAH, một cơ quan độc lập của tiểu bang, chỉ định. Bất cứ bên nào của cuộc điều đình cũng có quyền
đem theo và được cố vấn bởi một luật sư, hay đem theo các đại diện khác.
Các cuộc điều đình là kín đáo và không thể được ghi âm. Những chi tiết của các vấn đề được thảo
luận và thông tin được trình bày không thể dùng làm bằng chứng cho bất cứ tiến trình pháp luật nào
trong tương lai.
Những người tham gia mà cần thông dịch viên hay có những nhu cầu đặc biệt vì một khuyết tật có
thể yêu cầu một thông dịch viên hay một phương tiện thích nghi. Các yêu cầu phải được nhận ít nhất
10 ngày làm việc trước buổi điều đình dự kiến.

• Cuộc điều đình sẽ được tổ chức Ở ĐÂU?

Cuộc điều đình thường được tổ chức tại MCPS, Carver Educational Services Center, 850 Hungerford
Drive, Rockville, Maryland 20850-1747. Số phòng cụ thể sẽ được cung cấp một khi ngày điều đình
được xếp đặt và xác nhận bởi OAH.

Để có thêm thông tin về quy trình điều đình, xin liên lạc với MCPS Resolution and Compliance Unit
tại 301-517-5864. Thông tin thêm có trên trang mạng MCPS tại www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/special-education/compliance/.
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BƯỚC 1

Giới thiệu

• Tất cả các bên tham dự
được giới thiệu.

• Người hòa giải giải thích
các quy tắc căn bản.

BƯỚC 2

Tìm Sự Kiện

• Mỗi bên tham dự được
yêu cầu mô tả sự bất
đồng và quan tâm của
họ.

bên tham dự được
• Người hòa giải giải thích • Mỗi
yêu mô tả bất cứ đề
các quyền hạn và trách
nhiệm của những bên
tham dự.

nghị nào để giải quyết
sự bất đồng.

• Tất cả các bên tham dự

BƯỚC 3
Hợp Tác

• Người hòa giải khuyến

khích sự thảo luận giữa
các bên tham dự, liên
quan đến cảm xúc và
quan tâm của họ.

• Người hòa giải duyệt lại

BƯỚC 4

Cuộc Họp

• Nếu cần thiết, người

hòa giải gặp từng bên
tham dự từng người
một để giải quyết bất cứ
quan tâm nào.

Giải Quyết

• Một khi đạt được thỏa

các giải pháp được đề
nghị.

• Qua sự hợp tác, vấn đề

•

có thể được giải quyết.

ký bản Thỏa Thuận để
Điều Đình.

BƯỚC 5

thuận, người hòa giải ghi
lại các điều khoản trong
một văn bản. Tất cả những
bên tham dự ký thỏa
thuận này, mà có thể được
thi hành tại tòa án mà có
thẩm quyền theo pháp
luật tiểu bang để xét xử
về loại trường hợp này.
Nếu các bên tham dự
không thể đạt tới một
bản thỏa thuận tại buổi
họp điều đình, họ có thể
yêu cầu, bằng văn bản,
một phiên tòa điều trần
chính thức, nếu trước đó
họ chưa có yều cầu.

• Sau đây là một danh sách các luật sư và các tổ chức biện hộ mà có thể cung cấp các dịch vụ luật
pháp và các dịch vụ khác cho những cá nhân trong những tranh chấp về giáo dục đặc biệt.
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