Tờ Thông tin Gia đình:
Giám sát Giáo dục Đặc biệt
Cơ quan Giáo dục Texas (TEA) giám sát các học khu và các trường đặc quyền sáu năm
một lần để đảm bảo tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang nhằm cải thiện
các dịch vụ cho học sinh khuyết tật.

Phụ huynh, gia đình, và người chăm sóc đều rất quan
trọng đối với việc giáo dục con em họ và sẽ được mời tham
gia vào quá trình giám sát theo nhiều cách khác nhau.

Mục đích:

Hỗ trợ học khu và các trường đặc quyền trong việc liên tục cải thiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt và
tạo điều kiện để học sinh đạt được kết quả học tập tích cực.

Phụ huynh, gia đình, và người chăm sóc có thể tham gia bằng cách nào?
Khảo sát
Khi một học khu hoặc trường đặc quyền tham gia vào quá trình giám sát theo chu kỳ, họ sẽ gửi một
bản khảo sát điện tử đến tất cả các phụ huynh/gia đình/người chăm sóc của các học sinh thuộc hệ
giáo dục đặc biệt cũng như đến các nhà giáo dục và nhân viên của học khu để thu thập thông tin về
các dịch vụ giáo dục đặc biệt và thông tin liên lạc.

Phỏng vấn
Trong quá trình giám sát theo chu kỳ, một số học khu và trường đặc quyền sẽ tham gia vào các hoạt
động tại chỗ bao gồm phỏng vấn. Một mẫu các phụ huynh/gia đình/người chăm sóc và nhân viên học
khu sẽ được chọn để chia sẻ ý kiến phản hồi về chương trình và các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
Ý kiến phản hồi từ cả cuộc khảo sát và phỏng vấn sẽ được tổng hợp và chia sẻ ẩn danh trong báo
cáo giám sát của học khu hoặc trường đặc quyền, và báo cáo này sẽ được công bố công khai.
Thông tin được chia sẻ với Bộ phận Đánh giá và Hỗ trợ sẽ được bảo mật danh tính trong phạm vi pháp luật cho phép.
Các câu trả lời trong các cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn có thể sẽ phải tuân theo các yêu cầu về thông tin công cộng theo
Đạo luật Thông tin Công cộng, Bộ luật Chính quyền Texas, Chương 552.

Các nguồn trợ giúp:
Lịch trình Đánh giá theo Chu kỳ:
Liên kết: direc.to/epaG
Trang web Đánh giá và Hỗ trợ của TEA:
Liên kết: direc.to/epbb
Nguồn trợ giúp Chung dành cho Phụ
huynh và Gia đình:
Liên kết: direc.to/epbk

Tranh chấp và Giải quyết về Giáo dục Đặc
biệt của TEA:
Liên kết: direc.to/epbe
SPEDTex, Trung tâm Thông tin Giáo dục Đặc
biệt Texas:
Liên kết: www.spedtex.org
Điện thoại: 1-855-SPEDTEX (1-855-773-3839)

tea.Texas.gov/TexasSPED

