
HƯỚNG DẪN TỰU 
TRƯỜNG  LOUISIANA  

dành cho Phụ huynh các  
Học sinh Khuyết tật

Một năm học mới cũng đồng nghĩa với những trải nghiệm mới, giáo viên mới và mục tiêu mới. Hướng dẫn này mang đến một 
cái nhìn tổng quan và sơ lược về những gì quý vị có thể thực hiện để giúp chuẩn bị cho con em quý  
vị tựu trường một cách suôn sẻ.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ 
NHÂN HÓA (IEP) LÀ GÌ? 
Tại sao nó lại quan trọng?

 Phác thảo các kế hoạch học tập được cá nhân hóa dành cho 
một học sinh đang nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt

 Xác định nhu cầu của học sinh dựa trên quy trình đánh giá toàn 
diện và theo dõi tiến độ liên tục

 Đặt ra mục tiêu học tập có thể đo lường phù hợp với các kỳ 
vọng theo cấp lớp

TÔI CÓ THỂ CHUẨN BỊ THẾ  
NÀO ĐỂ CON EM TÔI  
tựu trường một cách suôn sẻ?
VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

 Thảo luận về các mục tiêu IEP với con em quý vị cũng như 
lập kế hoạch theo dõi và hoàn thành các mục tiêu trong 
năm.

 Liên hệ với giáo viên và nhà cung cấp dịch vụ liên quan 
của con em quý vị (chẳng hạn như nhà nghiên cứu bệnh 
học về âm ngữ) để chia sẻ thông tin và trả lời bất kỳ câu 
hỏi nào về nhu cầu cá nhân của con em quý vị.

 Tìm hiểu về các điều chỉnh dành cho con em quý vị, thực 
hành sử dụng chúng ở nhà và thảo luận với con em quý vị 
về cách vận động để nhận các điều chỉnh tại trường.

 Nếu con em quý vị vừa mới học trung học phổ thông và có 
thể đủ điều kiện đối với một lộ trình thay thế theo Đạo luật 
April Dunn, hãy lên lịch một cuộc họp IEP trong vòng 30 
ngày học đầu tiên để phát triển các mục tiêu IEP bổ sung.

BÀI ĐÁNH GIÁ
Phần lớn các học sinh khuyết tật sẽ tham gia vào các bài đánh 
giá LEAP 2025 được thiết kế theo cấp lớp về các môn nghệ 
thuật Anh ngữ (ELA), toán học, khoa học và xã hội học. Ở cấp 
trung học phổ thông, các bài kiểm tra sẽ phù hợp với các học 
trình sau: Anh ngữ I, Anh ngữ II, Đại số I, Hình học, Sinh học và 
Lịch sử Hoa Kỳ. Học sinh cần nhận được các điều chỉnh được 
mô tả trong IEP.

Đối với những học sinh có khuyết tật đáng kể về nhận thức và 
những em đáp ứng các tiêu chí bắt buộc, sẽ có một bài đánh 
giá được gọi là LEAP Connect thay thế cho môn ELA và toán 
học ở các lớp 3-8 và 11. Ngoài ra, còn có bài đánh giá môn 
khoa học ở các lớp 4, 8 và 11.

Sửa đổi 8/2022

Chương trình IEP được phát 
triển bởi một đội ngũ các cá nhân 
bao gồm nhân viên chủ chốt của 

trường, phụ huynh hoặc người giám 
hộ của học sinh và cả học sinh (nếu thích 
hợp). Đội ngũ này sẽ gặp gỡ, đánh giá các 
thông tin về kết quả học tập có sẵn và thiết 
kế một chương trình giáo dục để đáp ứng 

các nhu cầu giáo dục cụ thể của học 
sinh. Học sinh nên tham gia nếu 

phù hợp.

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/act-833-follow-up-faq.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/academics/act-833-follow-up-faq.pdf
https://louisianabelieves.com/resources/library/assessment-guidance


LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ HỖ TRỢ Việc học tập của Học sinh tại Nhà?
Tại nhà, quý vị đóng một vai trò quan trọng bằng cách hỗ trợ con em quý vị và đặt ra các kỳ vọng cao cho việc học tập. Là phụ 
huynh, quý vị hãy trang bị cho bản thân sự hiểu biết về những gì con em quý vị nên biết và có thể làm được và sau đó phải trò 
chuyện liên tục và có ý nghĩa về điều đó với con em quý vị cũng như giáo viên của chúng. Bằng cách thực hiện các bước nhỏ này, 
quý vị sẽ giúp con em mình thành công.

TRÒ CHUYỆN  
với Học sinh

TRÒ CHUYỆN  
với Giáo viên

Con học được những  
gì ______________ trong lớp?

Con tôi nhận được những điều chỉnh và hỗ trợ nào 
mỗi ngày?

Con có hiểu  
bài học không?

Con tôi có thể giao tiếp hiệu quả với thầy/cô 
không?

Con có được giáo viên (hoặc nhà cung cấp dịch 
vụ có liên quan, chẳng hạn như nhà nghiên cứu 
bệnh học về âm ngữ) hỗ trợ thêm về chủ đề này 

không?

Con tôi có đạt được tiến bộ cần thiết để theo kịp 
bạn bè không?

Con có cảm thấy thoải mái  
khi yêu cầu hỗ trợ thêm  

khi cần không?

Tôi có thể làm gì để tiếp tục giúp con tôi tiến bộ 
hơn?

Công cụ và Tài nguyên HỖ TRỢ PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH
Dưới đây là các tài nguyên bổ sung mà quý vị có thể truy cập để hỗ trợ thêm cho việc học tập tại nhà của con em mình.

THƯ VIỆN HỘP DỤNG CỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH 
CỦA LOUISIANA
Thông tin về các tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra và các tài nguyên 
đánh giá khác

TIN TƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC:  
CÁC ƯU TIÊN GIÁO DỤC 
Giữ vai trò là lộ trình của LDOE về việc cải thiện kết quả học tập 
cho tất cả trẻ em ở Louisiana 

TRANG THÔNG TIN DÀNH CHO HỌC 
SINH KHUYẾT TẬT
Các tài nguyên và hướng dẫn dành cho các gia đình trong việc 
giúp hỗ trợ trẻ khuyết tật

TÀI NGUYÊN CHO GIA ĐÌNH CỦA HỌC SINH 
KHUYẾT TẬT
Tài nguyên hỗ trợ phụ huynh trong việc vận động thay mặt con 
trẻ bị khuyết tật và trở thành những người tham gia tích cực 
vào quá trình giáo dục

CHIẾN LƯỢC ĐỂ THÀNH CÔNG: CẨM NANG HỖ 
TRỢ HỌC SINH KHUYẾT TẬT
Thông tin và tài nguyên hỗ trợ học sinh khuyết tật

NẾU TÔI CÓ THẮC MẮC thì sao?
Vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho giáo viên và (các) nhà cung cấp dịch vụ liên quan của con em quý vị nếu có thắc mắc về sự 
tiến bộ của chúng. Các câu hỏi bổ sung mà giáo viên không thể trả lời nên được chuyển đến hiệu trưởng nhà trường.
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