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ວັນທີ 9 ເມສາ 2020      

 

ຄອບຄົວ ແລະ ຜ ູ້ ປົກຄອງທີີ່ ຮັກແພງ: 
 

ໃນຊີ່ວງລະຍະເວລາຂອງການປິດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຍາວນີູ້ , ພວກເຮົາຮັບຮ ູ້ວີ່ ານີູ້ ແມີ່ ນລະຫີ່ວາງເວລາທີີ່ ຫຍ ູ້ ງຍາກສ າລັບຄອບຄົວ, 

ຜ ູ້ ປົກຄອງ ແລະ ຜ ູ້ ເບິີ່ ງແຍງດ ແລ. ພວກເຮົາເຂົູ້ າໃຈວີ່າ ຫນ ີ່ ງໃນຄວາມກັງວົນຂອງທີ່ານແມີ່ນວິທີທີີ່ ເດັກພິການຂອງທີ່ານຈະສືບຕ ີ່ ໄດູ້ ຮັບ 

ການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ການບ ລິການຈາກໂຮງຮຽນແນວໃດ ໃນຂະນະທີີ່ ໂຮງຮຽນຖືກປິດເນືີ່ ອງຈາກພາວະສ ກເສີນດູ້ານສາທາລະ 
ນະສ ກທີີ່ ກີ່ຽວຂູ້ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19). ໃນຊີ່ວງເວລາທີີ່ ບ ີ່ ເຄີຍມີມາກີ່ອນນີູ້ , ພວກເຮົາຮ ູ້ຈັກຄອບຄົວ ແລະ ຜ ູ້ ໃຫູ້

ການສ ກສາຈະເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນເພືີ່ ອໃຫູ້ເຂົູ້ າເຖິງການຝືກສອນ ແລະ ການບ ລິທາງດູ້ານການສ ກສາພິເສດທີີ່ ດີທີີ່ ສ ດ. 
 

ໃນຈົດໝາຍສະບັບນີູ້ , ຂູ້າພະເຈົູ້ າຢາກແບີ່ ງປັນຂ ູ້ ມ ນຂີ່າວສານທີີ່ ສ າຄັນກີ່ຽວກັບວີ່າ ໂຮງຮຽນໃດທີີ່ ກ າລັງດ າເນີນການໃຫູ້ການສະໜັບສະ 

ໜ ນລ ກຂອງທີ່ານໃນຊີ່ວງເວລານີູ້ . ຊ ດເຄືີ່ ອງມືສ າລັບຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວທີີ່ ມີມາພູ້ ອມແມີ່ນໃຫູ້ຂ ູ້ ມ ນທີີ່ ເປັນປະໂຫຍດບາງຢີ່າງກີ່ຽວ 

ກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍ ດທະສາດສ າລັບຄອບຄົວ. 
 

ໃນວັນທີ 21 ມີນາ, ກະຊວງສ ກສາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດູ້ອອກເອກະສານຂ ູ້ ເທັດຈິງ  ບົີ່ ງບອກວີ່າໂຮງຮຽນຕູ້ອງສືບຕ ີ່ ໃຫູ້ການສ ກ 

ສາສາທາລະນະທີີ່ ບ ີ່ ເສຍຄີ່າ ແລະ ເໝາະສົມ (FAPE) ໃຫູ້ແກີ່ ນັກຮຽນທີີ່ ພິການ ໃນຂະນະທີີ່ ປົກປູ້ອງສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ຂອງນັກຮຽນ, ຜ ູ້ ໃຫູ້ການສ ກສາ ແລະ ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການ. ໃນສະຖານະການພິເສດເຫ ົີ່ ານີູ້ , ການບ ລິການທາງດູ້າມການສ ກສາພິເສດຈະໄດູ້  

ຮັບການສະໜອງໃຫູ້ແຕກຕີ່າງກວີ່າຈາກທີີ່ ຈັດໃຫູ້ເມືີ່ ອໂຮງຮຽນເປີດ ແລະ ດ າເນີນການຢີ່າງເຕັມທີີ່ . ການບ ລິ ການທາງດູ້າມການສ ກສາ 

ພິເສດທາງໄກຄວນເລີີ່ ມຕົູ້ ນທັນທີ. ທີ່ານບ ີ່ ຈ າເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ການຍິນຍອມສ າລັບການບ ລິການທາງໄກເພືີ່ ອເລີີ່ ມຕົູ້ ນ. ທີ່ານຄວນຈະໄດູ້ຮັບ 

ແຜນການກີ່ຽວກັບວິທີທີີ່ ໂຮງຮຽນຈະສະໜອງການບ ລິການທາງໄກໃຫູ້ . 
 

ໃນລັດມາຊາຊ ເຊັດ (Massachusetts), ນັກຮຽນທ ກຄົນ, ລວມທັງນັກຮຽນພິການຄວນໄດູ້ຮັບການຮຽນທາງໄກດູ້ວຍການນ າໃຊູ້ທັງສອງຢີ່າງຄື: 

1. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສ າລັບການຮຽນຮ ູ້ທີີ່ ເປັນເອກະລາດທີີ່ ສາມາດປະກອບມີເນືູ້ ອຫາທາງ ວິຊາການ 
ແລະ ຊ ດວຽກບູ້ ານ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮ ູ້ໂດຍອີງຕາມໂຄງການດູ້ວຍການອ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ລ ກທີ່ານຕູ້ອງການ. 

2. ການສອນ ແລະ ການບໍລິການທີີ່ ສາມາດຈັດສົີ່ ງໃຫູ້ທາງໄກທັງກ ີ່ມໃຫຍີ່  ແລະ ກ ີ່ມນູ້ ອຍ ຫລື ກ ີ່ມສະເພາະບ ກຄົນ. ການສອນ 

ແລະ ການບ ລິການສາມາດຈັດໃຫູ້ໄດູ້ໂດຍການນ າໃຊູ້ໂປຣແກ ມອອນລາຍ, ໂທລະພາບ ຫລື ໂທລະສັບ. 
 

ນີູ້ ແມີ່ ນແນວຄວາມຄິດທີີ່ ສ າຄັນຈ ານວນໜ ີ່ ງທີີ່ ຕູ້ອງຄ ານ ງເຖິງ.  

ການຕິດຕໍໍ່ ກັນຢູໍ່ ເລ ື້ ອຍໆ ແລະ ການສ ໍ່ ສານກັນລະຫວໍ່າງຜູື້ ໃຫື້ ສຶກສາ ແລະ ຄອບຄົວແມໍ່ນສິໍ່ ງທ ໍ່ ສໍາຄັນ. 
ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທີີ່ ກີ່ຽວຂູ້ອງຈະຕິດຕ ີ່ ກັບທີ່ານເປັນປະຈ າ. ທີ່ານ ແລະ ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ 

ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທີີ່ ກີ່ຽວຂູ້ອງ ຄວນຕັດສິນໃຈວີ່າ ການສືີ່ ສານແນວໃດ ແລະ ວິທີໃດຈະທີີ່ ດີທີີ່ ສ ດສ າລັບທີ່ານ, ປ ກສາຫາລືກີ່ຽວກັບການ

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf


 

ສອນສະເພາະບ ກຄົນ ຂອງລ ກທີ່ານ, ເປົູ້ າໝາຍ IEP ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານການບ ລິການ ແລະ 

ວາງແຜນກີ່ຽວກັບວິທີການໃຫູ້ການບ ລິການທາງໄກ. ແຈູ້ງໃຫູ້ທີມງານໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານຮ ູ້ບັນຫາທີີ່ ທີ່ ານກັງວົນ

ໃຈຫ າຍທີີ່ ສ ດສ າລັບລ ກຂອງທີ່ານ ແລະ ບອກພວກເຂົາວິທີທີີ່ ດີທີີ່  ສ ດໃນການເຊືີ່ ອມຕ ີ່ ກັບທີ່ານ, ບ ີ່ ວີ່ າຈະທາງ ອີເມວ, ໂທລະສັບ ຫ ື  

ວິທີການອືີ່ ນໆ. 
 

ລູກຂອງທໍ່ານອາດຈະບໍໍ່ ໄດື້ ຮັບການສິດສອນເປັນລາຍບຸກຄົນ ແລະ 
ການບໍລິການແບບດຽວກັນກັບທ ໍ່ ພວກເຂົາເຮັດໃນເວລາ ເຂົື້ າໂຮງຮຽນ. ທີ່ານ ແລະ ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ 

ທີມງານໂຮງຮຽນສາມາດມີຄວາມຄິດສູ້າງສັນໃນການອອກແບບວິທີການ ຕີ່າງໆເພືີ່ ອໃຫູ້ໂອກາດການຮຽນທາງໄກ, ການສິດສອນ 

ແລະ ການບ ລິການດູ້ານການສ ກສາພິເສດ. ມັນ ອາດຈະເປັນໄປບ ີ່ ໄດູ້  ທີີ່ ຈະໃຫູ້ເຮັດພາກປະຕິບັດ ຫລື ການບ າບັດ ຫ ື  ການແນະນ າ

ແບບໜູ້ າຕ ີ່ ໜູ້ າ ເນືີ່ ອງຈາກມີຄ າສັີ່ ງຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະ ນະສ າລັບການວາງໄລຍະຫີ່າງທາງສັງຄົມ. 

ໂອກາດໃນການສອນພິເສດ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ ກີ່ຽວຂູ້ອງສາມາດດັດແປງ ຫລື ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍທາງ

ໄກເພືີ່ ອໃຫູ້ລ ກຂອງທີ່ານໄດູ້ ຮັບ FAPE. ໂຮງຮຽນຄວນຈະໃຫູ້ແຜນການຮຽນທາງໄກ, ເພືີ່ ອໃຫູ້ທີ່ານຮ ູ້  ແຜນ ແລະ 

ກ ານົດເວລາໃຫູ້ລ ກຂອງທີ່ານໄດູ້ ຮັບການສອນ, ການບ ລິການ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮ ູ້ອືີ່ ນໆ. 
 

IEP ຂອງລູກທໍ່ານມ ລາຍຊ ໍ່ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສິໍ່ ງອໍາ

ນວຍຄວາມສະດວກທ ໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫື້ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູໍ່ໂຮງ ຮຽນ ແລະ 
ທໍ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊື້ພວກມັນໃນລະຫວໍ່າງການເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຢູໍ່ ເຮ ອນນໍາອ ກ. ໂຮງຮຽນຈະຮັບ ປະກັນ 

ໃຫູ້ລ ກຂອງທີ່ານສາມາດເຂົູ້ າເຖິງໂອກາດທາງໄກໂດຍຜີ່ ານການອ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ເໝາະສົມ. ກວດກາຄືນເບິີ່ ງ IEP 

ຂອງລ ກທີ່ານກັບຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານເພືີ່ ອຊອກຫາສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ ເຂົູ້ າໃຈວິທີນ າໃຊູ້ພວກມັນ
ຢ ີ່ ໃນເຮືອນ. ຖູ້າທີ່ານບ ີ່ ມີປ ູ້ ມຂອງ IEP, ຕິດຕ ີ່ ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານເພືີ່ ອຂ ໃຫູ້ ຈັດສົີ່ ງປ ູ້ ມໃຫູ້ທີ່ານ ຫ ື  ກ ານົດເວລາເພືີ່ ອປ ກສາຫາລື 

ເລືີ່ ອງ IEP ຂອງລ ກທີ່ານກັບຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານທາງໂທລະສັບ. 
 

ທໍ່ານສາມາດນໍາໃຊື້ ເຕັກໂນໂລຊ ຊໍ່ວຍເຫ  ອໄດື້ . ຕົວຢີ່າງປະກອບດູ້ວຍຄອມພີວເຕີ, ຊອບແວ, ອ ປະກອນສືີ່ ສານ, 

ເຄືີ່ ອງຄິດເລກ, ແອັບປີ່ ຽນຄ າເວົູ້ າເປັນຂ ູ້ ຄວາມ ແລະ ຄ າບັນຍາຍປິດ ແລະ 

ອ ປະກອນພິເສດອືີ່ ນໆເພືີ່ ອຊີ່ວຍລ ກຂອງທີ່ານຮຽນຢ ີ່ ເຮືອນ. ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ ຫົວໜູ້ າ 

ໂຮງຮຽນຄວນຕິດຕ ີ່ ຫາທີ່ານເພືີ່ ອເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນກີ່ຽວກັບວິທີການທີີ່ ດີທີີ່ ສ ດໃນການລວມເອົາອ  ປະກອນ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີເຫ ົີ່ ານີູ້ ເຂົູ້ າໃນຊີວິດປະຈ າວັນຂອງທີ່ານ. ຖູ້າອ ປະກອນພິເສດຂອງລ ກທີ່ານຍັງຢ ີ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ທີ່ານສາມາດລົມກັບຫົວ

ໜູ້ າໂຮງຮຽນຂອງລ ກທີ່ານກີ່ຽວກັບວິທີການເຂົູ້ າເຖິງພວກມັນ. 
 

ກອງປະຊຸມ IEP ສາມາດຈັດຂຶື້ ນເປັນແບບສະເໝ ອນຈິງໄດື້ໃນຂະນະທ ໍ່ ໂຮງຮຽນປິດ. ການປະຊ ມ IEP ແບບສະເໝືອນຈິງ 

ແມີ່ນທາງອອກທີີ່ ດີທີີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຈັດໄລຍະຫີ່າງທາງສັງຄົມ. ທີ່ານສາມາດເຂົູ້ າຮີ່ວມການປະຊ ມ IEP ສະ

ເໝືອນຈິງໄດູ້ໂດຍການປະຊ ມທາງໂທລະສັບ ຫ ື  ທາງວິດີໂອ. 

• ຖູ້າ IEP ປະຈ າປີຂອງລ ກທີ່ານຮອດກ ານົດ, ພວກເຮົາຂ ແນະນ າໃຫູ້ທີ່ານເຮັດວຽກກັບທີມງານຂອງລ ກທີ່ານ ເພືີ່ ອຕັດ 

ສິນວີ່າ ມັນເປັນໄປໄດູ້ບ ີ່ ທີີ່ ຈະຈັດກອງປະຊ ມ IEP ສະເໝືອນຈິງ. 

• ເມືີ່ ອໂຮງຮຽນເລີີ່ ມສືບຕ ີ່ , ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານຈະທົບທວນຄວາມກູ້າວໜູ້ າຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ ຈັດກອງປະຊ ມ IEP 

ກັບທີ່ານຕາມຄວາມຈ າເປັນເພືີ່ ອກ ານົດຂັູ້ ນຕອນຕ ີ່ ໄປທີີ່ ດີທີີ່ ສ ດ. 
 

ຕິດຕໍໍ່ ຄູສອນ ຫ   ຫົວໜື້ າໂຮງຮຽນຂອງລູກທໍ່ານຖື້າທໍ່ານມ ບັນຫາດື້ານເຕັກນິກໃນການເຂົື້ າເຖິງການສິດສອນ ແລະ 
ຊັບພະຍາ ກອນທາງໄກ. ການນ າໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທາງອອນລາຍແມີ່ນສິີ່ ງໃໝີ່ສ າລັບຫ າຍໆຄອບຄົວ ແລະ 

ພວກເຮົາຮັບຮ ູ້ວີ່ າພ ີ່ ແມີ່ອາດ ຈະຕູ້ອງການຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອທາງດູ້ານວິຊາການ. ແຈູ້ງໃຫູ້ໂຮງຮຽນຮ ູ້  ຖ ູ້້ າທີ່ານມີຄ າຖາມ ຫ ື  

ຕູ້ອງການຄວາມຊີ່ວຍເຫ ື ອ. 
 



 

ຖື້າໂຮງຮຽນການສຶກສາພິເສດເອກະຊົນທ ໍ່ ໄດື້ ຮັບການອະນຸມັດຂອງລູກຂໍ່ອງທໍ່ານປິດ, ຜ ູ້ ໃຫູ້ການສ ກ

ສາຈາກໂຮງຮຽນການສ ກ 
ສາພິເສດທີີ່ ໄດູ້ຮັບການອະນ ມັດຈະເຂົູ້ າຫາທີ່ານເພືີ່ ອກ ານົດວິທີການທີີ່ ໂຮງຮຽນຈະສືບຕ ີ່ ໃຫູ້ການບ ລິການທາງດູ້ານການສ ກສາພິເສ

ດທາງໄກ. ໂຮງຮຽນການສ ກສາພິເສດທີີ່ ໄດູ້ຮັບການອະນ ມັດຄວນຈະເອົາແຜນການຮຽນທາງໄກໃຫູ້ທີ່ານ, ເພືີ່ ອໃຫູ້ທີ່ານຮ ູ້ 

ແຜນການ ແລະ ກ ານົດເວລາໃຫູ້ລ ກຂອງທີ່ານໄດູ້ ຮັບການສິດສອນ, ການບ ລິການ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮ ູ້ອືີ່ ນໆ. 
 

ຖື້າລູກທໍ່ານມ ແຜນ 504, ຄູສອນຂອງລູກທໍ່ານ ແລະ/ຫ   ຜູື້ປະສານງານ 504 

ຄວນຕິດຕໍໍ່ ກັບທໍ່ານກີ່ຽວກັບວິທີການຈັດຫາສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ການບ ລິການຕີ່າງໆດັີ່ ງທີີ່ ໄດູ້ກີ່າວໄວູ້ ໃນແຜນ 504 

ຂອງລ ກທີ່ານ. ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານຄວນອະທິ 

ບາຍວິທີການເຂົູ້ າເຖິງສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ ລ ກຂອງທີ່ານຕູ້ອງການໃນວຽກບູ້ ານຂອງໂຮງຮຽນ. ຖູ້າທີ່ານມີຄ າຖາມ, 

ກະລ ນາຕິດຕ ີ່ ຄ ສອນຂອງລ ກທີ່ານ ຫ ື  ຜ ູ້ ປະສານງານ 504 ສ າລັບໂຮງຮຽນຂອງທີ່ານ. 
 

ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດເມືອງໄດູ້ກ ານົດວິທີການຕີ່າງໆເພືີ່ ອເຂົູ້ າເຖິງນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ. ໃນຊ ມອາທິດທີີ່ ຈະມາເຖິງນີູ້ , ຄ ສອນ 

ຂອງລ ກທີ່ານ ແລະ ຫົວໜູ້ າໂຮງຮຽນຈະສືບຕ ີ່ ພັດທະນາ ແລະ ເພີີ່ ມວິທີການຕີ່າງໆເພືີ່ ອໃຫູ້ການບ ລິການດູ້ານການສ ກສາພິເສດທາງໄກ. 
 

ພວກເຮົາຊ ກຍ ູ້ ໃຫູ້ ຫົວໜູ້ າໂຮງຮຽນ ຄ ສອນ ແລະ ຄອບຄົວເຮັດວຽກຮີ່ວມກັນເພືີ່ ອຊອກຫາວິທີທາງທີີ່ ດີທີີ່ ສ ດໃນການສະໜັບສະໜ ນ 
ເດັກແຕີ່ລະຄົນໃນຊີ່ວງເວລາທີີ່ ຫຍ ູ້ ງຍາກນີູ້ . 
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