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Trách nhiệm giải trình và
quyết định về giáo dục đặc biệt

Văn phòng Chính sách và kế hoạch giáo dục đặc biệt
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Trách nhiệm giải trình và hỗ trợ 
về giáo dục đặc biệt 
– Bức tranh toàn cảnh
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Thành phần Giám sát chung
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Giám sát chung

• Trọng tâm chính:
• Kết quả giáo dục
• Kết quả chức năng
Tham khảo 34 C.F.R. § 300.600

“…nhằm giúp mọi học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành 
công trong giáo dục sau trung học, cạnh tranh trong nền kinh tế 
toàn cầu và hiểu được các quyền cũng như trách nhiệm của 
công dân Mỹ, đồng thời sẽ thu hẹp mọi khoảng cách về trình độ.”



5

Quyết định về 
giáo dục đặc biệt

• IDEA yêu cầu DESE đưa ra các quyết 
định về giáo dục đặc biệt hàng năm. 

• Đáp ứng yêu cầu (MR)
• Cần hỗ trợ (NA)
• Cần can thiệp (NI)
• Cần can thiệp đáng kể (NSI)

Tham khảo 34 C.F.R. 300.149
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Tại sao những quyết định này lại quan trọng?

 Cung cấp thông tin rõ ràng, có thể hành động cho các gia đình, thành viên 
cộng đồng và công chúng về hiệu quả hoạt động của khu học chánh và 
trường học 

 Nguồn lực và hỗ trợ trực tiếp
 Xác định các khu học chánh và trường học cần hỗ trợ hoặc can thiệp 

ngoài những khu học chánh và trường học đang cho thấy sự thành công 
 Phù hợp với các ưu tiên của Khối thịnh vượng chung, đồng thời đáp 

ứng những yêu cầu của liên bang

Tham khảo Các câu hỏi thường gặp về Quyết định của LEA liên quan đến Nhu cầu hỗ trợ hoặc can 
thiệp kỹ thuật cho giáo dục đặc biệt
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Các quyết định được thực hiện 
như thế nào
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MA sử dụng Phiếu đánh giá quyết định của 
LEA 

• Phiếu đánh giá bao gồm bảy thước đo : 
 Tỷ lệ bỏ học hàng năm 
 Tỉ lệ tốt nghiệp theo nhóm 5 năm 
 Giám sát việc tuân thủ của trường công
 Thư tìm kiếm Hệ thống giải quyết vấn đề được phát hành 

trên 1000 SWD 
 Chỉ số tuân thủ SPP/APR (4B, 9, & 10) 
 Chỉ số hiệu quả hoạt động SPP/APR (5 & 6) 
 Dữ liệu về sự bất cân xứng đáng kể
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LEA nhận được điểm cho mỗi thước đo

Điểm
Tỷ lệ bỏ học hàng 

năm
(2021)

Tỉ lệ tốt nghiệp theo 
nhóm 5 năm

(2020)
Điểm x1.5

Giám sát việc tuân 
thủ của trường công

(NH 2021-2022)

Thư tìm kiếm Hệ 
thống giải quyết vấn 
đề được phát hành 

trên 1000 SWD
(NH 2021-2022)

Kế hoạch hiệu quả 
hoạt động tiểu bang 

về Giáo dục đặc 
biệt/Báo cáo hiệu 

quả hoạt động hàng 
năm (SPP/APR) 
Chỉ số tuân thủ

(4B, 9, & 10)
(NH 2020-2021)

Kế hoạch hiệu quả 
hoạt động tiểu bang 

về Giáo dục đặc 
biệt/Báo cáo hiệu 

quả hoạt động hàng 
năm (SPP/APR)  

Chỉ số hiệu quả hoạt 
động (5 & 6)

(NH 2021-2022)
Điểm x2

Dữ liệu về sự bất 
cân xứng đáng kể

(NH 2021-2022 & NH 
2022-2023)

4 Tỷ lệ bỏ học hàng 
năm đối với học 
sinh khuyết tật 
bằng hoặc thấp 
hơn tỷ lệ tất cả học 
sinh của tiểu bang 
(1,5%)

Tỷ lệ tốt nghiệp 
theo nhóm 5 năm 
cho học sinh khuyết 
tật bằng hoặc cao 
hơn tỷ lệ tất cả học 
sinh của tiểu bang 
(91,0%)

Không có phát hiện 
nào về việc không 
tuân thủ giáo dục 
đặc biệt trong lần 
đánh giá Giám sát 
tập trung theo bậc 
(TFM) trước đây

Ít hơn 1,0 thư tìm 
kiếm được ban 
hành (trên 1000 
SWD) 

Không có phát hiện 
về việc tuân thủ

Tỷ lệ hòa nhập 
hoàn toàn kết hợp 
từ 75,0% trở lên đối 
với học sinh từ 3-
21 tuổi

Không có trạng thái 
nào trong cả 2 năm 
qua

3 Tỷ lệ bỏ học hàng 
năm của học sinh 
khuyết tật bằng 
hoặc thấp hơn tỷ lệ 
học sinh khuyết tật 
của tiểu bang 
(2,4%), nhưng cao 
hơn tỷ lệ của tất cả 
học sinh của tiểu 
bang (1,5%)

Tỷ lệ tốt nghiệp 
theo nhóm 5 năm 
cho học sinh khuyết 
tật bằng hoặc cao 
hơn tỷ lệ học sinh 
khuyết tật của tiểu 
bang (79,3%), 
nhưng thấp hơn tỷ 
lệ của tất cả học 
sinh của tiểu bang 
(91,0%)

1-2 phát hiện về 
việc không tuân thủ 
giáo dục đặc biệt 
trong lần đánh giá 
TFM trước đó

1,0 đến 2,9 thư tìm 
kiếm được ban 
hành (trên 1000 
SWD) 

Rủi ro đối với 1 chỉ 
báo (4b, 9, 10). Tất 
cả những người 
khác phải được dán 
nhãn Không có 
trạng thái

Tỷ lệ hòa nhập 
hoàn toàn kết hợp 
từ 50,0% đến 
74,9% cho học sinh 
từ 3-21 tuổi

 Có nguy cơ 
trong cả hai 
năm qua hoặc

 Có rủi ro trong 
1/2 năm qua & 
Không có 
trạng thái 
trong 1/2 năm 
qua  
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LEA nhận được điểm cho mỗi thước đo, tiếp 
theo

Điểm
Tỷ lệ bỏ học hàng 

năm
(2021)

Tỉ lệ tốt nghiệp theo 
nhóm 5 năm

(2020)
Điểm x1.5

Giám sát việc tuân 
thủ của trường 

công
(NH 2021-2022)

Thư tìm kiếm Hệ 
thống giải quyết 

vấn đề được phát 
hành trên 1000 

SWD
(NH 2021-2022)

Kế hoạch hiệu quả 
hoạt động tiểu bang 

về Giáo dục đặc 
biệt/Báo cáo hiệu 

quả hoạt động hàng 
năm (SPP/APR) 
Chỉ số tuân thủ 

(4B, 9, & 10)
(NH 2020-2021)

Kế hoạch hiệu quả 
hoạt động tiểu bang 

về Giáo dục đặc 
biệt/Báo cáo hiệu 

quả hoạt động hàng 
năm (SPP/APR)  
Chỉ số hiệu quả 

hoạt động (5 & 6)
(NH 2021-2022)

Điểm x2

Dữ liệu về sự bất 
cân xứng đáng kể

(NH 2021-2022 & NH 
2022-2023)

2 Tỷ lệ học sinh 
khuyết tật bỏ học 
hàng năm từ 2,5% 
đến 4,9% 

Tỷ lệ tốt nghiệp 
theo nhóm 5 năm 
đối với học sinh 
khuyết tật từ 
66,7% lên 79,2% 

3-4 phát hiện về 
việc không tuân 
thủ giáo dục đặc 
biệt trong lần đánh 
giá TFM trước đó

3,0 đến 3,9 thư 
tìm kiếm được ban 
hành (trên 1000 
SWD) 

Được xác định 
cho 1 chỉ số 

Tỷ lệ hòa nhập 
hoàn toàn kết hợp 
từ 35,0% đến 
49,9% cho học 
sinh từ 3-21 tuổi

Chỉ được xác định 
trong 1/2 năm qua

1 Tỷ lệ học sinh 
khuyết tật bỏ học 
hàng năm từ 5,0% 
trở lên 

Tỷ lệ tốt nghiệp 
theo nhóm 5 năm 
cho học sinh 
khuyết tật dưới 
66,7%  

Từ 5 phát hiện trở 
lên về việc không 
tuân thủ giáo dục 
đặc biệt trong lần 
đánh giá TFM 
trước đó

Từ 4,0 thư tìm 
kiếm trở lên được 
ban hành (trên 
1000 SWD) 

Được xác định 
cho 2 hoặc nhiều 
chỉ số 

Tỷ lệ hòa nhập 
hoàn toàn kết hợp 
dưới 35,0% cho 
học sinh từ 3-21 
tuổi

Được xác định 
trong cả hai năm 
qua
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Tính toán

Tổng số điểm đạt được trên tất cả danh mục 
có dữ liệu có thể báo cáo

=
Phần trăm quyết định về Giáo 

dục đặc biệt

Tổng số điểm có thể có trong danh mục với 
dữ liệu có thể báo cáo

Đáp ứng yêu cầu 
(MR)

Cần hỗ trợ (NA) Cần can thiệp (NI)
Cần can thiệp 
đáng kể (NSI)

Phần trăm quyết định về 
Giáo dục đặc biệt 

75,0 – 100,0

Phần trăm quyết định về 
Giáo dục đặc biệt 

65,0 – 74,9

Phần trăm quyết định về 
Giáo dục đặc biệt 

0 – 64,9

Thất bại đáng kể trong 
việc tuân thủ điều kiện 
đủ điều kiện của LEA 
theo Phần B của IDEA 

(300.200-300.213)
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Sẽ ra sao nếu DESE xác định một khu học chánh là NA hoặc NI?

Nếu DESE xác định rằng một khu học chánh không đáp ứng các yêu cầu của IDEA: 
1. DESE phải cấm khu học chánh đó giảm bớt sự duy trì nỗ lực theo 34 C.F.R. § 300.203

cho bất kể năm tài chính nào. Tham khảo 34 C.F.R. § 300.608.
2. Các tiểu bang phải phản ánh hầu hết, nhưng không phải tất cả, các hành động thực thi 

được nêu trong IDEA để OSEP sử dụng với các tiểu bang. Tham khảo 34 C.F.R. §
300.600.

3. Các tiểu bang phải yêu cầu các khu học chánh chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành 
động khắc phục hoặc kế hoạch cải thiện. Tham khảo 34 C.F.R. § 300.600.

4. Các tiểu bang không bị hạn chế trong việc sử dụng bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào 
khác để giám sát và thực thi các yêu cầu của IDEA. Tham khảo 34 C.F.R. § 300.608.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản ghi nhớ về Chính sách giáo dục đặc biệt NH 2022-2023 — 3 : Xác định nhu cầu hỗ trợ hoặc 
can thiệp kỹ thuật về Giáo dục đặc biệt NH 2022-2023
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LEA với NA

• Bắt buộc phải tham gia:
• (các) hội thảo trực tuyến hỗ trợ kỹ thuật. Tham khảo hội thảo trực tuyến năm ngoái
• phân tích nguyên nhân gốc rễ tại địa phương và lập kế hoạch cải tiến trong (các) lĩnh 

vực cần đánh giá đã xác định. 

• Phòng ban đảm bảo:
• LEA được ưu tiên cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp. 
• có cách tiếp cận phối hợp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. 

• Năm nay:
• LEA cũng sẽ được chỉ định một liên lạc viên để trả lời các câu hỏi và hướng dẫn LEA 

tới các nguồn lực. 
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LEA với NI

• Bắt buộc phải tham gia:
• (các) hội thảo trực tuyến. Tham khảo hội thảo trực tuyến năm ngoái
• phân tích nguyên nhân gốc rễ tại địa phương.
• lập kế hoạch cải tiến trong (các) lĩnh vực đánh giá nhu cầu đã xác định. 
• dự án Making Money Matter (M3). 

• Phòng ban đảm bảo:
• LEA được chỉ định một liên lạc viên xác định giáo dục đặc biệt nhằm xem xét 

dữ liệu của LEA và phát triển một kế hoạch cung cấp can thiệp có mục tiêu 
và hỗ trợ kỹ thuật. 

• LEA được ưu tiên cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp. 
• có cách tiếp cận phối hợp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. 
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LEA với NSI

• Bắt buộc phải tham gia:
• (các) hội thảo trực tuyến. Tham khảo hội thảo trực tuyến năm ngoái
• phân tích nguyên nhân gốc rễ tại địa phương.
• lập kế hoạch cải tiến trong (các) lĩnh vực đánh giá nhu cầu đã xác định. 
• dự án Making Money Matter (M3). 

• Phòng ban đảm bảo:
• LEA được chỉ định một liên lạc viên xác định giáo dục đặc biệt nhằm xem xét dữ liệu của 

LEA và phát triển một kế hoạch cung cấp can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ kỹ thuật. 
• LEA được ưu tiên cho các cơ hội phát triển nghề nghiệp. 
• có cách tiếp cận phối hợp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. 

• Phòng ban sẽ thực hiện bất kỳ hành động thực thi nào khác được xác định 
là cần thiết.
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Câu hỏi & phản hồi


