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ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງທີ່ີ ຮັກແພງ:
ໃນຊີ່ ວງລະຍະເວລາຂອງການປິດໂຮງຮຽນເປັນເວລາຍາວນີູ້, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ວີ່ານີູ້ແມີ່ ນລະຫີ່ ວາງເວລາທີີ່ຫຍູ້ ງຍາກສາລັບຄອບຄົວ,
ຜູ້ ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ ເບິີ່ງແຍງດແລ. ພວກເຮົາເຂົູ້າໃຈວີ່ າ ຫນີ່ ງໃນຄວາມກັງວົນຂອງທີ່ ານແມີ່ ນວິທີທີີ່ເດັກພິການຂອງທີ່ ານຈະສືບຕີ່ ໄດູ້ ຮັບ
ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ການບລິການຈາກໂຮງຮຽນແນວໃດ ໃນຂະນະທີີ່ໂຮງຮຽນຖືກປິດເນືີ່ອງຈາກພາວະສກເສີນດູ້ ານສາທາລະ
ນະສກທີ່ີ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVID-19). ໃນຊີ່ ວງເວລາທີ່ີ ບີ່ ເຄີຍມີມາກີ່ ອນນູ້ີ , ພວກເຮົາຮູ້ ຈັກຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ ໃຫູ້
ການສກສາຈະເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັນເພີ່ື ອໃຫູ້ ເຂູ້ົ າເຖິງການຝືກສອນ ແລະ ການບລິທາງດູ້ ານການສກສາພິເສດທີ່ີ ດີທີ່ີ ສດ.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນີູ້, ຂູ້ າພະເຈົູ້າຢາກແບີ່ ງປັນຂູ້ ມນຂີ່ າວສານທີີ່ສາຄັນກີ່ ຽວກັບວີ່ າ ໂຮງຮຽນໃດທີີ່ກາລັງດາເນີນການໃຫູ້ ການສະໜັບສະ
ໜນລກຂອງທີ່ ານໃນຊີ່ ວງເວລານີູ້. ຊດເຄືີ່ອງມືສາລັບຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວທີີ່ມີມາພູ້ ອມແມີ່ ນໃຫູ້ ຂູ້ ມນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດບາງຢີ່ າງກີ່ ຽວ
ກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍດທະສາດສາລັບຄອບຄົວ.
ໃນວັນທີ 21 ມີນາ, ກະຊວງສກສາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດູ້ ອອກເອກະສານຂູ້ ເທັດຈິງ ບີ່ົ ງບອກວີ່ າໂຮງຮຽນຕູ້ ອງສືບຕີ່ ໃຫູ້ ການສກ
ສາສາທາລະນະທີ່ີ ບີ່ ເສຍຄີ່ າ ແລະ ເໝາະສົມ (FAPE) ໃຫູ້ ແກີ່ ນັກຮຽນທີ່ີ ພິການ ໃນຂະນະທີ່ີ ປົກປູ້ ອງສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ຂອງນັກຮຽນ, ຜູ້ ໃຫູ້ ການສກສາ ແລະ ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການ. ໃນສະຖານະການພິເສດເຫີ່ົ ານູ້ີ , ການບລິການທາງດູ້ າມການສກສາພິເສດຈະໄດູ້
ຮັບການສະໜອງໃຫູ້ ແຕກຕີ່ າງກວີ່ າຈາກທີ່ີ ຈັດໃຫູ້ ເມີ່ື ອໂຮງຮຽນເປີດ ແລະ ດາເນີນການຢີ່ າງເຕັມທີ່ີ . ການບລິ ການທາງດູ້ າມການສກສາ
ພິເສດທາງໄກຄວນເລີ່ີ ມຕູ້ົ ນທັນທີ. ທີ່ ານບີ່ ຈາເປັນຕູ້ ອງໃຫູ້ ການຍິນຍອມສາລັບການບລິການທາງໄກເພີ່ື ອເລີ່ີ ມຕູ້ົ ນ. ທີ່ ານຄວນຈະໄດູ້ ຮັບ
ແຜນການກີ່ ຽວກັບວິທີທີ່ີ ໂຮງຮຽນຈະສະໜອງການບລິການທາງໄກໃຫູ້ .
ໃນລັດມາຊາຊເຊັດ (Massachusetts), ນັກຮຽນທກຄົນ, ລວມທັງນັກຮຽນພິການຄວນໄດູ້ ຮັບການຮຽນທາງໄກດູ້ ວຍການນາໃຊູ້ ທັງສອງຢີ່ າງຄື:
1. ການສະໜ
ັ ບສະໜູ ນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສາລັບການຮຽນຮູ້ ທີີ່ເປັນເອກະລາດທີີ່ສາມາດປະກອບມີເນືູ້ອຫາທາງ ວິຊາການ
ແລະ ຊດວຽກບູ້ ານ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮູ້ ໂດຍອີງຕາມໂຄງການດູ້ ວຍການອານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ລກທີ່ ານຕູ້ ອງການ.
2. ການສອນ ແລະ ການບໍລິການທີີ່ສາມາດຈັດສົີ່ງໃຫູ້ ທາງໄກທັງກີ່ ມໃຫຍີ່ ແລະ ກີ່ ມນູ້ ອຍ ຫລື ກີ່ ມສະເພາະບກຄົນ. ການສອນ
ແລະ ການບລິການສາມາດຈັດໃຫູ້ ໄດູ້ ໂດຍການນາໃຊູ້ ໂປຣແກມອອນລາຍ, ໂທລະພາບ ຫລື ໂທລະສັບ.
ນູ້ີ ແມີ່ ນແນວຄວາມຄິດທີ່ີ ສາຄັນຈານວນໜີ່ ງທີ່ີ ຕູ້ ອງຄານງເຖິງ.
ການຕິດຕໍ່ໍ ກັນຢູ ໍ່ ເລື້ ອຍໆ ແລະ ການສໍ່ ສານກັນລະຫວໍ່ າງຜູື້ ໃຫື້ ສຶກສາ ແລະ ຄອບຄົວແມໍ່ ນສໍ່ິ ງທໍ່ ສໍາຄັນ.
ຄສອນຂອງລກທີ່ ານ ແລະ ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທີ່ີ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງຈະຕິດຕີ່ ກັບທີ່ ານເປັນປະຈາ. ທີ່ ານ ແລະ ຄສອນຂອງລກທີ່ ານ ແລະ
ຜູ້ ໃຫູ້ ບລິການທີ່ີ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງ ຄວນຕັດສິນໃຈວີ່ າ ການສີ່ື ສານແນວໃດ ແລະ ວິທີໃດຈະທີ່ີ ດີທີ່ີ ສດສາລັບທີ່ ານ, ປກສາຫາລືກີ່ ຽວກັບການ

ສອນສະເພາະບກຄົນ ຂອງລກທີ່ ານ, ເປູ້ົ າໝາຍ IEP ແລະ ຄວາມຕູ້ ອງການດູ້ ານການບລິການ ແລະ
ວາງແຜນກີ່ ຽວກັບວິທີການໃຫູ້ ການບລິການທາງໄກ. ແຈູ້ ງໃຫູ້ ທີມງານໂຮງຮຽນຂອງທີ່ ານຮູ້ ບັນຫາທີ່ີ ທີ່ ານກັງວົນ
ໃຈຫາຍທີ່ີ ສດສາລັບລກຂອງທີ່ ານ ແລະ ບອກພວກເຂົາວິທີທີ່ີ ດີທີ່ີ ສດໃນການເຊືີ່ອມຕີ່ ກັບທີ່ ານ, ບີ່ ວີ່ າຈະທາງ ອີເມວ, ໂທລະສັບ ຫື
ວິທີການອືີ່ນໆ.
ລູ ກຂອງທໍ່ ານອາດຈະບໍໍ່ໄດື້ ຮັບການສິດສອນເປັນລາຍບຸ ກຄົນ ແລະ
ການບໍລິການແບບດຽວກັນກັບທໍ່ ພວກເຂົາເຮັດໃນເວລາ ເຂື້ົ າໂຮງຮຽນ. ທີ່ ານ ແລະ ຄສອນຂອງລກທີ່ ານ ແລະ
ທີມງານໂຮງຮຽນສາມາດມີຄວາມຄິດສູ້າງສັນໃນການອອກແບບວິທີການ ຕີ່ າງໆເພືີ່ອໃຫູ້ ໂອກາດການຮຽນທາງໄກ, ການສິດສອນ
ແລະ ການບລິການດູ້ ານການສກສາພິເສດ. ມັນ ອາດຈະເປັນໄປບີ່ ໄດູ້ ທີີ່ຈະໃຫູ້ ເຮັດພາກປະຕິບັດ ຫລື ການບາບັດ ຫື ການແນະນາ
ແບບໜູ້ າຕີ່ ໜູ້ າ ເນືີ່ອງຈາກມີຄາສັີ່ງຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະ ນະສາລັບການວາງໄລຍະຫີ່ າງທາງສັງຄົມ.
ໂອກາດໃນການສອນພິເສດ ແລະ ການບລິການທີີ່ກີ່ ຽວຂູ້ ອງສາມາດດັດແປງ ຫລື ສະໜອງໃຫູ້ ໂດຍທາງ
ໄກເພືີ່ອໃຫູ້ ລກຂອງທີ່ ານໄດູ້ ຮັບ FAPE. ໂຮງຮຽນຄວນຈະໃຫູ້ ແຜນການຮຽນທາງໄກ, ເພືີ່ອໃຫູ້ ທີ່ານຮູ້ ແຜນ ແລະ
ການົດເວລາໃຫູ້ ລກຂອງທີ່ ານໄດູ້ ຮັບການສອນ, ການບລິການ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮູ້ ອືີ່ນໆ.
IEP ຂອງລູ ກທໍ່ ານມລາຍຊໍ່ ການສະໜ
ັ ບສະໜູ ນ ແລະ ສໍ່ິ ງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທໍ່ ຊໍ່ ວຍໃຫື້ ພວກເຂົາປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ ໍ່ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ
ທໍ່ ານຍັງສາມາດນໍາໃຊື້ ພວກມັນໃນລະຫວໍ່ າງການເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຢູ ໍ່ ເຮອນນໍາອກ. ໂຮງຮຽນຈະຮັບ ປະກັນ
ໃຫູ້ ລກຂອງທີ່ ານສາມາດເຂູ້ົ າເຖິງໂອກາດທາງໄກໂດຍຜີ່ ານການອານວຍຄວາມສະດວກທີ່ີ ເໝາະສົມ. ກວດກາຄືນເບີ່ິ ງ IEP
ຂອງລກທີ່ ານກັບຄສອນຂອງລກທີ່ ານເພີ່ື ອຊອກຫາສີ່ິ ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງລກທີ່ ານ ແລະ ເຂູ້ົ າໃຈວິທີນາໃຊູ້ ພວກມັນ
ຢີ່ ໃນເຮືອນ. ຖູ້ າທີ່ ານບີ່ ມີປູ້ ມຂອງ IEP, ຕິດຕີ່ ຄສອນຂອງລກທີ່ ານເພືີ່ອຂໃຫູ້ ຈັດສົີ່ງປູ້ ມໃຫູ້ ທີ່ານ ຫື ການົດເວລາເພືີ່ອປກສາຫາລື
ເລືີ່ອງ IEP ຂອງລກທີ່ ານກັບຄສອນຂອງລກທີ່ ານທາງໂທລະສັບ.
ທໍ່ ານສາມາດນໍາໃຊື້ ເຕັກໂນໂລຊຊໍ່ ວຍເຫອໄດື້ . ຕົວຢີ່ າງປະກອບດູ້ ວຍຄອມພີວເຕີ, ຊອບແວ, ອປະກອນສີ່ື ສານ,
ເຄີ່ື ອງຄິດເລກ, ແອັບປີ່ ຽນຄາເວູ້ົ າເປັນຂູ້ ຄວາມ ແລະ ຄາບັນຍາຍປິດ ແລະ
ອປະກອນພິເສດອີ່ື ນໆເພີ່ື ອຊີ່ ວຍລກຂອງທີ່ ານຮຽນຢີ່ ເຮືອນ. ຄສອນຂອງລກທີ່ ານ ແລະ ຫົວໜູ້ າ
ໂຮງຮຽນຄວນຕິດຕີ່ ຫາທີ່ ານເພີ່ື ອເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັນກີ່ ຽວກັບວິທີການທີ່ີ ດີທີ່ີ ສດໃນການລວມເອົາອ ປະກອນ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີເຫີ່ົ ານູ້ີ ເຂູ້ົ າໃນຊີວິດປະຈາວັນຂອງທີ່ ານ. ຖູ້ າອປະກອນພິເສດຂອງລກທີ່ ານຍັງຢີ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ທີ່ ານສາມາດລົມກັບຫົວ
ໜູ້ າໂຮງຮຽນຂອງລກທີ່ ານກີ່ ຽວກັບວິທີການເຂູ້ົ າເຖິງພວກມັນ.
ກອງປະຊຸມ IEP ສາມາດຈັດຂື້ຶ ນເປັນແບບສະເໝອນຈິງໄດື້ ໃນຂະນະທໍ່ ໂຮງຮຽນປິດ. ການປະຊມ IEP ແບບສະເໝືອນຈິງ
ແມີ່ ນທາງອອກທີີ່ດີທີີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຈັດໄລຍະຫີ່ າງທາງສັງຄົມ. ທີ່ ານສາມາດເຂົູ້າຮີ່ ວມການປະຊມ IEP ສະ
ເໝືອນຈິງໄດູ້ ໂດຍການປະຊມທາງໂທລະສັບ ຫື ທາງວິດີໂອ.
• ຖູ້ າ IEP ປະຈາປີຂອງລກທີ່ ານຮອດການົດ, ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫູ້ ທີ່ານເຮັດວຽກກັບທີມງານຂອງລກທີ່ ານ ເພືີ່ອຕັດ
ສິນວີ່ າ ມັນເປັນໄປໄດູ້ ບີ່ ທີີ່ຈະຈັດກອງປະຊມ IEP ສະເໝືອນຈິງ.
• ເມືີ່ອໂຮງຮຽນເລີີ່ມສືບຕີ່ , ຄສອນຂອງລກທີ່ ານຈະທົບທວນຄວາມກູ້ າວໜູ້ າຂອງລກທີ່ ານ ແລະ ຈັດກອງປະຊມ IEP
ກັບທີ່ ານຕາມຄວາມຈາເປັນເພືີ່ອການົດຂັູ້ນຕອນຕີ່ ໄປທີີ່ດີທີີ່ສດ.
ຕິດຕໍ່ໍ ຄູ ສອນ ຫ ຫົວໜື້າໂຮງຮຽນຂອງລູ ກທໍ່ ານຖື້ າທໍ່ ານມບັນຫາດື້ ານເຕັກນິກໃນການເຂື້ົ າເຖິງການສິດສອນ ແລະ
ຊັບພະຍາ ກອນທາງໄກ. ການນາໃຊູ້ ຊັບພະຍາກອນທາງອອນລາຍແມີ່ ນສິີ່ງໃໝີ່ ສາລັບຫາຍໆຄອບຄົວ ແລະ
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ ວີ່າພີ່ ແມີ່ ອາດ ຈະຕູ້ ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫື ອທາງດູ້ ານວິຊາການ. ແຈູ້ ງໃຫູ້ ໂຮງຮຽນຮູ້ ຖູ້້າທີ່ ານມີຄາຖາມ ຫື
ຕູ້ ອງການຄວາມຊີ່ ວຍເຫື ອ.

ຖື້ າໂຮງຮຽນການສຶກສາພິເສດເອກະຊົນທໍ່ ໄດື້ ຮັບການອະນຸ ມັດຂອງລູ ກຂໍ່ ອງທໍ່ ານປິດ, ຜູ້ ໃຫູ້ ການສກ
ສາຈາກໂຮງຮຽນການສກ
ສາພິເສດທີ່ີ ໄດູ້ ຮັບການອະນມັດຈະເຂູ້ົ າຫາທີ່ ານເພີ່ື ອການົດວິທີການທີ່ີ ໂຮງຮຽນຈະສືບຕີ່ ໃຫູ້ ການບລິການທາງດູ້ ານການສກສາພິເສ
ດທາງໄກ. ໂຮງຮຽນການສກສາພິເສດທີີ່ໄດູ້ ຮັບການອະນມັດຄວນຈະເອົາແຜນການຮຽນທາງໄກໃຫູ້ ທີ່ານ, ເພືີ່ອໃຫູ້ ທີ່ານຮູ້
ແຜນການ ແລະ ການົດເວລາໃຫູ້ ລກຂອງທີ່ ານໄດູ້ ຮັບການສິດສອນ, ການບລິການ ແລະ ໂອກາດການຮຽນຮູ້ ອືີ່ນໆ.
ຖື້ າລູ ກທໍ່ ານມແຜນ 504, ຄູ ສອນຂອງລູ ກທໍ່ ານ ແລະ/ຫ ຜູື້ ປະສານງານ 504
ຄວນຕິດຕໍ່ໍ ກັບທໍ່ ານກີ່ ຽວກັບວິທີການຈັດຫາສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ຫລື ການບລິການຕີ່ າງໆດັີ່ງທີີ່ໄດູ້ ກີ່າວໄວູ້ ໃນແຜນ 504
ຂອງລກທີ່ ານ. ຄສອນຂອງລກທີ່ ານຄວນອະທິ
ບາຍວິທີການເຂົູ້າເຖິງສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກທີີ່ລກຂອງທີ່ ານຕູ້ ອງການໃນວຽກບູ້ ານຂອງໂຮງຮຽນ. ຖູ້ າທີ່ ານມີຄາຖາມ,
ກະລນາຕິດຕີ່ ຄສອນຂອງລກທີ່ ານ ຫື ຜູ້ ປະສານງານ 504 ສາລັບໂຮງຮຽນຂອງທີ່ ານ.
ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ເຂດເມືອງໄດູ້ ການົດວິທີການຕີ່ າງໆເພີ່ື ອເຂູ້ົ າເຖິງນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ. ໃນຊມອາທິດທີ່ີ ຈະມາເຖິງນູ້ີ , ຄສອນ
ຂອງລກທີ່ ານ ແລະ ຫົວໜູ້ າໂຮງຮຽນຈະສືບຕີ່ ພັດທະນາ ແລະ ເພີ່ີ ມວິທີການຕີ່ າງໆເພີ່ື ອໃຫູ້ ການບລິການດູ້ ານການສກສາພິເສດທາງໄກ.
ພວກເຮົາຊກຍູ້ ໃຫູ້ ຫົວໜູ້ າໂຮງຮຽນ ຄສອນ ແລະ ຄອບຄົວເຮັດວຽກຮີ່ ວມກັນເພືີ່ອຊອກຫາວິທີທາງທີີ່ດີທີີ່ສດໃນການສະໜັບສະໜນ
ເດັກແຕີ່ ລະຄົນໃນຊີ່ ວງເວລາທີ່ີ ຫຍູ້ ງຍາກນູ້ີ .
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