ລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລັດຄາລິຟໍເນັຍ
ໂທຟຣີ (800) 776-5746

ຊຸດເອກະສານການໄຕ່ສວນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ
ພະຈິກ 2015, ເອກະສານ #5484.12
ເອກະສານເຫົ່ານີຈ
້ ະຊ່ວຍທ່ານກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ. ປມ
້ ແນະ
ນໍານີນ
້ ໍາໃຊ້ກັບຜູໃ້ ຊ້ບໍລກ
ິ ານສູນປະຈໍາເຂດທີມ
່ ີອາຍຸ 3 ປີຂ້ນໄປ.
ມີຂະບວນການໄຕ່ສວນອນ
່ ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໂຄງການ Early Start (ເກີດໃໝ່ຫາສາມປີ).
ໂຄງການ Early Start ໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອແຕ່ຕົ້ນໆແກ່ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 3 ປີ. ເດັກນ້ອຍມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ Early Start ເນ່ອງຈາກພັດທະນາການທີ່ຊັກ
ຊ້າໃນຂົງເຂດພັດທະນາການດ້ານການຮັບຮູ້, ພັດທະນາການທາງຮ່າງກາຍ, ພັດທະນາ
ການດ້ານພາສາ ແລະ ການເວົ້າ, ພັດທະນາການດ້ານສັງຄົມ ຫ ອາລົມ, ຫ ທັກສະການຊ່ວຍ
ເຫອຕົນເອງ. ກະລຸນາເບິ່ງໃບຂໍມ
້ ູນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການບໍລິການ Early Start ເພ່ອ
ຮຽນຮູສ
້ ິດທິດ້ານການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານໃນໂຄງການ Early Start. ສໍາລັບຂໍມ
້ ູນອນ
່ ກ່ຽວກັບ
Early Start ແລະ ສິດທິຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ:
http://www.disabilityrightsca.org//pubs/F05701.pdf ແລະ ອ່ານພາກ 12 ຂອງ ການ
ສກສາພິເສດຂອງ Disability Rights California: ປ້ມຄູ່ມ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ .
ຂໍໜ
້ ງ
່ – ການອຸທອນຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ: ຄໍາແນະນໍາຕົວຈິງແຕ່ລະບາດກ້າວກ່ຽວ
ກັບການອຸທອນການປະຕິເສດ, ການຢຸດເຊົາ ຫ ການຫດ
ຸ ການບໍລິການຂອງສູນປະຈໍາເຂດ.
ຂໍສ
້ ອງ – ພາກຕິດຄັດ: ຕາຕະລາງ, ເອກະສານຕົວຢ່າງ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນ.
ປ້ມຄູມ
່ ນີກ
້ ່າວເຖິງບຸກຄົນທີ່ການບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າຖກປະຕິເສດ, ຢຸດເຊົາ ຫ ຫຸດລົງ ຫ
ບຸກຄົນທີ່ຕາງໜ້າຜູ້ກ່ຽວເປັນ “ທ່ານ”.
ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະເຫັນວ່າຂໍມ
້ ູນນີເ້ ປັນປະໂຫຍດ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມຕ່າງໆ ຫ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍຫ
່ າ Disability Rights California (800)
776-5746 ຫ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມສິດທິລູກຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ (800) 390-7032.

ໜ້າ 2 ໃນ 43

ສາລະບານ
ພາກ 1 – ພາກສະເໜີ ...................................................................................... 4
ພາກ 2 – ຂະບວນການໄຕ່ສວນ .......................................................................... 4
ແຈ້ງການທີ່ພຽງພໍ ........................................................................................ 4
ການຍ່ນຂໍການໄຕ່ສວນ ................................................................................. 5
ການຮັກສາການບໍລິການຂອງທ່ານໄວ້ໃນເວລາທີ່ທ່ານອຸທອນ (“ການຊ່ວຍເຫອໃນ
ລະຫວ່າງລໍຖາ
້ ”) .......................................................................................... 5
ກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ ........................................................................... 6
ການໄກ່ເກ່ຍ ............................................................................................... 7
ຄໍາສະເໜີຕຜ
ໍ່ ູ້ພິພາກສາ ................................................................................ 7
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ ...................................................................................... 8
ການສບຕໍ່ (ການເລ່ອນ) ................................................................................ 8
ການລວມຄະດີ .......................................................................................... 10
ລ່າມແປພາສາ .......................................................................................... 10
ການຊ່ວຍເລ່ອງການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ການໄຕ່ສວນ ........................................ 10
ການຂໍເອົາຜູ້ພິພາກສາອນ
່ ........................................................................... 10
ພາກ 3 – ການກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ ......................................................... 12
ການກໍານົດຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານ .................................................. 12
ການກະກຽມຫັກຖານຂອງທ່ານ .................................................................... 12

ໜ້າ 3 ໃນ 43

ການເກັບກໍາຫັກຖານທີເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນ (ເອກະສານ) ................................. 12
ການກະກຽມພະຍານ ................................................................................. 14
ການແລກລາຍຊ່ປ່ຽນພະຍານ ແລະ ເອກະສານສະແດງ .................................... 14
ພາກ 4 – ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫງ
ັ ຈາກການໄຕ່ສວນ .............................................. 16
ຄໍາຖະແຫງເປີດ ........................................................................................ 16
ການສອບຖາມພະຍານ ............................................................................... 16

ພະຍານຂອງສູນປະຈໍາເຂດ ..................................................................... 16
ພະຍານຂອງທ່ານເອງ ............................................................................ 17
ຄໍາຖະແຫງປິດ/ຄໍາກ່າວປິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ .............................................. 17
ຫັງຈາກການໄຕ່ສວນ .................................................................................. 18
ຂໍ້ 2: ພາກຕິດຄັດ .......................................................................................... 19
ພາກຕິດຄັດ A: ແຜນຜັງລໍາດັບການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາ ........................................... 20
ພາກຕິດຄັດ B: ຕົວຢ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍປ່ຽນຜູ້ພິພາກສາ ............................................ 23
ພາກຕິດຄັດ C: ຕົວຢ່າງລາຍຊພ
່ ະຍານ ແລະ ຫັກຖານຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ............. 26
ພາກຕິດຄັດ D: ຕົວຢ່າງຄໍາກ່າວປິດຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ...................................... 29
ພາກຕິດຄັດ E: ຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນການປົກຄອງ ..................................... 37

ໜ້າ 4 ໃນ 43

ພາກ 1 – ພາກສະເໜີ
ທ່ານມີສິດອຸທອນ ຖ້າ:
1. ທ່ານແມ່ນລູກຄ້າຂອງສູນປະຈໍາເຂດຜູທ
້ ີ່ຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການໃໝ່ ແລະ ສູນປະຈໍາ
ເຂດບອກວ່າ “ບໍໄ່ ດ້”;
2. ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງການຫຸດລົງ ຫ ຢຸດເຊົາການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຢູແ
່ ລ້ວ; ຫ
3. ສູນປະຈໍາເຂດບອກວ່າທ່ານບໍມ
່ ສ
ີ ິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ.
ປ້ມຄູມ
່ ນີໃ້ ຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວິທີອຸທອນ ແລະ ສິ່ງທີຄ
່ າດໄວ້ໃນລະຫວ່ງການອຸທອນ. ຖ້າ
ທ່ານກໍາລັງອຸທອນການປະຕິເສດການມີສິດ, ຂໍ້ 3, ກະລຸນາເບິ່ງຊຸດເອກະສານການໄຕ່ສວນ
ການມີສິດຂອງສູນປະຈໍາເຂດ, ທີ່ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557301.pdf
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່ສວນຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາການຫດ
ຸ ລົງ, ການປ່ຽນ
ແປງ ຫ ການປະຕິເສດການບໍລິການໃດໜ່ງທີ່ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຕ້ອງການຈາກສູນປະຈໍາເຂດ.
ການໄຕ່ສວນການປົກຄອງບໍ່ຄກັນກັບການໄປຫາສານ ແລະ ມັນບໍມ
່ ຫ
ີ ຍັງຕ້ອງຢ້ານ. ການໄຕ່
ສວນການປົກຄອງບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ “ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ”. ການໄຕ່ສວນເຫົ່ານີໂ້ ດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວຖກຈັດຂ້ນຢູໃ່ ນຫ້ອງໃດໜ່ງ ຫ ຢູໃ່ ກ້ກັບສູນປະຈໍາເຂດ. ຜູພ
້ ິພາກສາການໄຕ່ສວນເອີ້ນວ່າ
“ຜູພ
້ ິພາກສາກົດໝາຍການປົກຄອງ”.
ຫົວຂໍ້ກຽ່ ວກັບການໄຕ່ສວນຂ້າງລຸ່ມອະທິບາຍວ່າທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາການໄຕ່ສວນໄດ້ແນວ
ໃດ ແລະ ຂະບວນການໄຕ່ສວນເປັນແນວໃດ.
ພາກ 2 – ຂະບວນການໄຕ່ສວນ
ແຈ້ງການທີພ
່ ຽງພໍ
ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງການປະຕິເສດ, ຫດ
ຸ ລົງ ຫ ຢຸດເຊົາການບໍລິການໃດໜ່ງ, ສູນປະຈໍາເຂດ
ຄວນຈັດກອງປະຊຸມແຜນໂຄງການສະເພາະບຸກຄົນ (IPP). ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງ
ການດໍາເນີນການ (NOA) ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດ “ປະຕິເສດ” ສິ່ງທີທ
່ ່ານ
ຕ້ອງການ. ແຈ້ງການຂອງສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງບອກທ່ານສິ່ງທີ່ສູນວາງແຜນຈະເຮັດ ແລະ
ກົດໝາຍໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູນເຮັດການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ. ຂໍມ
້ ູນນີຊ
້ ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າ
ທ່ານຄວນອຸທອນຫບໍ່ ແລະ ມັນຊ່ວຍທ່ານກຽມຕົວສໍາລັບການໄຕ່ສວນ. ແຈ້ງການຕ້ອງບອກ:
-

ສິງ
່ ສູນປະຈໍາເຂດຈະເຮັດ;
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-

ຍ້ອນຫຍັງສູນປະຈໍາເຂດຈິ່ງເຮັດມັນ;

-

ເມ່ອໃດສູນປະຈໍາເຂດຈະເຮັດມັນ;

-

ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ຫ ນະໂຍບາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສູນເຮັດສິ່ງນັນ
້ ;

-

ວິທີ ແລະ ບ່ອນຍ່ນການອຸທອນ;

-

ກໍານົດເວລາສໍາລັບການຍ່ນການອຸທອນ;

-

ຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂ້ນໃນຂະບວນການອຸທອນ;

-

ວິທກ
ີ ວດເບິ່ງບັນທກຂອງສູນປະຈໍາເຂດຂອງທ່ານ, ແລະ

-

ບ່ອນຂໍເອົາການຊ່ວຍເຫອສະໜັບສະໜູນ.

ເມ່ອທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງການ NOA ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຍ່ນຂໍການໄຕ່ສວນຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີ.
ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດປະຕິເສດ, ຫດ
ຸ ລົງ ຫ ຢຸດເຊົາການບໍລິການໃດໜງ
່ ໂດຍບໍສ
່ ົ່ງແຈ້ງການໃຫ້
ທ່ານ, ທ່ານຍັງສາມາດອຸທອນໄດ້ - ທ່ານບໍຈ
່ າ
ໍ ເປັນຕ້ອງມີແຈ້ງການ NOA ເພ່ອອຸທອນ.
ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງປະກອບແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ ເຊິ່ງສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່
http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1805.pdf.
ການຍນ
່ ຂໍການໄຕ່ສວນ
ເພ່ອຍ່ນຂໍການໄຕ່ສວນ, ໃຫ້ປະກອບ ແລະ ສົງ
່ ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາທີ່ສູນ
ປະຈໍາເຂດໄດ້ສົ່ງໃຫ້ພ້ອມກັບແຈ້ງການ NOA ຂອງທ່ານ. ສົງ
່ ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງ
ທ່ານຫາສູນປະຈໍາເຂດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍແ
່ ນ່ໃຈວ່າຈະສົ່ງຫາໃຜ, ໃຫ້ສົ່ງມັນຫາທັງສູນ
ປະຈໍາເຂດ ແລະ ຫ້ອງການການໄຕ່ສວນການປົກຄອງທີ່ 2349 Gateway Oaks Drive,
Suite 200, Sacramento, CA 95833 ຫ ແຟັກມັນຫາ (916) 376-6318.
ການຮັກສາການບໍລກ
ິ ານຂອງທ່ານໄວ້ໃນເວລາທີທ
່ າ
່ ນອຸທອນ (“ການຊ່ວຍເຫອໃນລະຫວ່າງ
ລໍຖາ
້ ”)
ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດພະຍາຍາມປ່ຍນການບໍລິການທີທ
່ ່ານໄດ້ຮັບຢູແ
່ ລ້ວ, ທ່ານມີສິດຮັກສາການ
ບໍລິການນັ້ນໄວ້ຄເກົ່າໃນຂະນະທີ່ທ່ານອຸທອນ. ທ່ານຕ້ອງອຸທອນພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກວັນ
ທີທທ
ີ່ ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງການ NOA ເພ່ອຮັກສາການບໍລິການຂອງທ່ານບໍໃ່ ຫ້ປ່ຽນແປງ. ນີເ້ ອີ້ນ
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ວ່າ “ການຊ່ວຍເຫອໃນລະຫວ່າງລໍຖາ
້ ”. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການໃໝ່ ແລະ ສູນ
ປະຈໍາເຂດ “ປະຕິເສດ”, ທ່ານບໍມ
່ ີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອໃນລະຫວ່າງລໍຖາ
້ .
ກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ

ໃນເວລາທີທ
່ ່ານຍ່ນແບບຟອມຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາກອງ
ປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ ແລະ/ຫ ການໄກ່ເກ່ຍກ່ອນການໄຕ່ສວນໄດ້. ກອງປະຊຸມບໍ່ເປັນ
ທາງການແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນຂະບວນການໄຕ່ສວນ. ມັນແມ່ນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ
ທ່ານ (ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີ) ກັບຜູ້ຕາງໜ້າສູນປະຈໍາເຂດ. ຈຸດປະສົງແມ່ນ
ເພ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຫ ຢ່າງໜ້ອຍຈໍາກັດບັນຫາສໍາລັບການໄຕ່ສວນໃຫ້ແຄບລົງ. ນີແ
້ ມ່ນ
ໂອກາດຂອງທ່ານໃນການພົບກັບຜູ້ບໍລິຫານສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ລາວໃຫ້ການ
ບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງມີກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງ
ຂໍເອົາກອງປະຊຸມນີ,້ ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມນີ.້ ແຜນຜັງກໍານົດເວລາການໄຕ່
ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາແມ່ນລວມຢູໃ່ ນເອກະສານນີເ້ ປັນພາກຕິດຄັດ A.
ພາຍໃນ 5 ວັນເຮັດວຽກຫັງຈາກກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ, ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງສົ່ງຄໍາ
ຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທ່ານ. ຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງລະບຸບັນຫາ
ຕ່າງໆທີ່ໂອ້ລົມກັນໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ. ຄໍາຕັດສິນຕ້ອງລະບຸການຕັດສິນໃຈຂອງສູນປະຈໍາ
ເຂດຕໍກ
່ ັບແຕ່ລະບັນຫາ, ຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່ສະໜັບສະໜູນແຕ່ລະຄໍາຕັດສິນ ແລະ ກົດໝາຍ, ກົດ
ລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສູນປະຈໍາເຂດໃຊ້ເພ່ອເຮັດຄໍາຕັດສິນຂອງຕົນ. ມັນຍັງຕ້ອງ
ບອກທ່ານວ່າທ່ານສາມາດອຸທອນຄໍາຕັດສິນນັນ
້ ໄດ້ແນວໃດ.
ຖ້າທ່ານເຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດຫັງຈາກກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ, ທ່ານ
ສາມາດຖອນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນໄດ້. ເຮັດສິ່ງນີໂ້ ດຍການປະກອບແບບຟອມ “ໃບແຈ້ງ
ບອກການແກ້ໄຂ” ທີສ
່ ູນປະຈໍາເຂດສົ່ງໃຫ້. ຄໍາຕັດສິນຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ 10 ວັນຫັງຈາກສູນ
ປະຈໍາເຂດໄດ້ຮັບແບບຟອມ “ໃບແຈ້ງບອກການແກ້ໄຂ”.
ຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດຫັງຈາກກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ, ທ່ານ
ສາມາດສບຕໍ່ການໄກ່ເກ່ຍທີກ
່ ໍານົດເວລາໄວ້ແລ້ວຂອງທ່ານຫ ຫ ການໄຕ່ສວນ. ທ່ານບໍຈ
່ ໍາ
ເປັນຕ້ອງຍອມຮັບຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ.
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ການໄກ່ເກ່ຍ
ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນບໍເ່ ປັນທາງການ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການໄກ່ເກ່ຍ. ທ່ານ ຫ ສູນ
ປະຈໍາເຂດອາດຈະຕັດສິນໃຈບໍເ່ ຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍກໍໄດ້. ສູນປະຈໍາເຂດຫາຍແຫ່ງບໍເ່ ຂົ້າ
ຮ່ວມ. ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດບອກວ່າ “ບໍ”່ , ຈາກນັ້ນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ແມ່ນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ.

ການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນກອງປະຊຸມບ່ອນທີ່ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍອິດສະຫະທີຜ
່ ່ານການຝກອົບຮົມມາເປັນຢ່າງດີ
ປະຊຸມກັບທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສູນປະຈໍາເຂດເພ່ອໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂ. ມັນໃຊ້ເກີດຂ້ນພາຍໃນ
30 ວັນນັບຈາກການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ. ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍພະຍາຍາມຊອກຫາເຫດຜົນ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ວິທແ
ີ ກ້ໄຂໃໝ່. ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍບໍມ
່ ີອໍານາດບັງຄັບໃຫ້ຕົກລົງເຫັນດີ. ຖ້າທ່ານບັນລຸ
ໄດ້ຂຕ
ໍ້ ົກລົງໃດໜ່ງ, ທ່ານເຊັນເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຂະບວນການອຸທອນສິ້ນສຸດ. ຖ້າ
ທ່ານບໍບ
່ ັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ, ທ່ານໄປຫາການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ.
ທຸກໆຄົນຄວນພິຈາລະນາໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ. ການໄກ່ເກ່ຍມັກຈະເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ
ເພາະວ່າມັນໃຫ້ທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດມີໂອກາດອີກຄັ້ງເພ່ອບັນລຸການຕົກລົງກັນ. ແນວ
ໃດກໍຕາມ, ມັນໃຊ້ເວລາຈໍານວນໜ່ງ. ຜູໄ້ ກ່ເກ່ຍມີອິດສະຫະ ແລະ ຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍພວກ
ທ່ານບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ. ເຖິງແມ່ນການໄກ່ເກ່ຍບໍໄ່ ດ້ຜນ
ົ ສໍາລັບທ່ານ, ທ່ານຈະມີຂໍ້ມູນ
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງສູນປະຈໍາເຂດ. ຂໍມ
້ ູນນັ້ນສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນເວລາການໄຕ່
ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າບໍມ
່ ີຄວາມຫວັງທີຈ
່ ະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈບໍ່
ໄກ່ເກ່ຍກໍໄດ້. ນີເ້ ອີນ
້ ວ່າ “ການສະຫະສິດການໄກ່ເກ່ຍ”. ແຕ່, ຫາຍໆຄົນຜູ້ທຄ
ີ່ ິດວ່າບໍມ
່ ີຄວາມ
ຫວັງບັນລຸໄດ້ຂຕ
ໍ້ ົກລົງ ມັກຈະບັນລຸໄດ້ຂຕ
ໍ້ ົກລົງໃດໜງ
່ ໃນການໄກ່ເກ່ຍ. ຖ້າທ່ານ ຫ ສູນປະຈໍາ
ເຂດສະຫະສິດການໄກ່ເກ່ຍ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານກຽມພ້ອມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ. ການໄຕ່ສວນ
ຂອງທ່ານອາດຈະຖກຈັດຂ້ນໃນໄວກວ່າໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄປຫາການໄກ່ເກ່ຍ.
ຄໍາສະເໜີຕຜ
ໍ່ ພ
ູ້ ພ
ິ າກສາ
ຄໍາສະເໜີຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາແມ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງໃຫ້ຕັດສິນບາງຢ່າງ
ກ່ອນການໄຕ່ສວນ. ຕົວຢ່າງຂອງຄໍາສະເໜີຕຜ
ໍ່ ູ້ພິພາກສາລວມມີຄໍາສະເໜີໃຫ້ຍົກຟ້ອງ ເນ່ອງ
ຈາກຂໍຈ
້ ໍາກັດຂອງກົດໝາຍທີນ
່ ໍາໃຊ້ ຫ ຄໍາສະເໜີໃຫ້ລົບລ້າງໝາຍສານ. ທ່ານສາມາດຍນ
່
ຄໍາສະເໜີໄດ້. ສູນປະຈໍາເຂດກໍສາມາດຍ່ນຄໍາສະເໜີໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບຽບການປົກຄອງ (“APA”) ບໍນ
່ ໍາໃຊ້ກັບກັບການໄຕ່ສວນສູນປະຈໍາເຂດ,
ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນຂໍແ
້ ນະນໍາທີເ່ ປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຕອບຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ. ສາມາດ
ເບິ່ງກົດໝາຍ APA ໄດ້ທີ່
http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/APAHearings.aspx.
ບາງສູນປະຈໍາເຂດເຄີຍຍ່ນຄໍາສະເໜີຍົກຟ້ອງຄະດີ. ຄໍາສະເໜີຍົກຟ້ອງຄະດີຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້
ພິພາກສາບໍ່ອະນຸຍາດການໄຕ່ສວນ ເພາະວ່າທ່ານບໍມ
່ ີສິດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນ. ຄໍາສະເໜີ
ແບບນີບ
້ ຄ
ໍ່ ່ອຍມີ. ນອກນັ້ນມັນຍັງຂັດກັບກົດໝາຍ ເຊິ່ງຮັບປະກັນສິດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການໄຕ່
ສວນ. ຂໍຍ
້ ົກເວັ້ນໜ່ງດຽວແມ່ນໃນເວລາທີບ
່ ມ
ໍ່ ີບັນຫາທີ່ເປັນຄວາມຈິງເລີຍ, ຕົວຢ່າງ ຖ້າ
ກົດໝາຍບອກວ່າບໍມ
່ ໃີ ຜມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການສະເພາະໃດໜ່ງອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍຄ
່ ໍານງເຖິງ
ຄວາມຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ າ
ໍ
ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນຂະບວນການອຸທອນແມ່ນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ມັນເກີດຂ້ນພາຍໃນ 50
ວັນນັບຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວາ
່ ບາງຄົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ເລ່ອນເວລາ
ອອກໄປໂດຍມີເຫດຜົນທີ່ດ.ີ ທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງສົ່ງເອກະສານສະແດງ (ຫັກຖານ
) ແລະ ລາຍຊ່ພະຍານ ໃຫ້ກັນແລະກັນພາຍໃນ 5 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນກ່ອນການໄຕ່
ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຂອງພວກທ່ານ. ການໄຕ່ສວນຖກຈັດຂ້ນຕໍ່ໜາ
້ ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ
(ALJ) ຈາກຫ້ອງການໄຕ່ສວນດ້ານການປົກຄອງ (OAH). ຢູໃ່ ນການໄຕ່ສວນ, ສູນປະຈໍາເຂດ
ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາສະເໜີຄະດີຂອງຕົນກ່ອນ. ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຈະອອກຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນປະມານ 10 ວັນນັບຈາກການໄຕ່ສວນ.
ການສບຕໍ່ (ການເລອ
່ ນ)
ທ່ານ ຫ ສູນປະຈໍາເຂດສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ຽນວັນທີການໄຕ່ສວນ ຫ ການໄກ່ເກ່ຍໄດ້. ເພ່ອ
ເລ່ອນວັນທີການໄຕ່ສວນອອກໄປ, ທ່ານຕ້ອງຍນ
່ "ຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ເລ່ອນເວລາການໄຕ່ສວນ ແລະ
ການສະຫະສິດ". ນີແ
້ ມ່ນລິ້ງເຊ່ອມໂຍງຫາແບບຟອມຄໍາສະເໜີ:
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/DDS_RFC_Form.pdf
ແບບຟອມມີບ່ອນຫວ່າງທີທ
່ ່ານຕ້ອງການເພ່ອອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຕ້ອງການເລ່ອນ
ການໄຕ່ສວນອອກໄປ. ຫ້ອງການ OAH ຈະອະນຸຍາດການເລ່ອນ ຖ້າມີ “ເຫດຜົນທີ່ດ”ີ . ນອກ
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ນັ້ນທ່ານອາດຈະຕິດຄັດເອກະສານທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຈໍາເປັນຂອງທ່ານສໍາລັບການ
ເລ່ອນການໄຕ່ສວນ.
ແບບຟອມດັງ
່ ກ່າວບອກໃຫ້ທ່ານໂທຫາຜູ້ຕາງໜ້າສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ຖາມວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະເຫັນ
ດີເລ່ອນການໄຕ່ສວນອອກໄປຫບໍ.່ ໃນບ່ອນຫວ່າງທີ່ສະໜອງໃຫ້, ທ່ານຄວນຂຽນຊ່ ແລະ ເບີ
ໂທລະສັບຂອງບຸກຄົນຂອງສູນປະຈໍາເຂດທີທ
່ ່ານໂອ້ລົມນໍາ. ຈາກນັ້ນ ເລອກວ່າບຸກຄົນນັ້ນ
ເຫັນດີ ຫ ຄັດຄ້ານການເລ່ອນການໄຕ່ສວນ. ທ່ານຄວນຖາມເອົາເບີແຟັກ ຫ ທີ່ຢອ
ູ່ ີເມວນໍາ
ບຸກຄົນຂອງສູນປະຈໍາເຂດເພ່ອສົ່ງແບບຟອມທີເ່ ຮັດສໍາເລັດແລ້ວເພ່ອໃຫ້ຜູ້ກຽ່ ວເຊັນ.
ທ່ານ ຫ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານຄວນເຊັນຫົວຂໍ້ທີ່ຊ່ວ່າ “ການປະຖິ້ມເວລາທີກ
່ ໍານົດໂດຍກົດໝາຍ
ສໍາລັບການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ Lanterman”. ເພ່ອໄດ້ຮັບການ
ເລ່ອນເວລາ, ທ່ານຕ້ອງເຫັນດີນໍາ “ປະຖິ້ມ” ກໍານົດເວລາການໄຕ່ສວນ. ນີໝ
້ າຍຄວາມວ່າ
ທ່ານກໍາລັງເຫັນດີໃຫ້ການໄຕ່ສວນເກີດຂ້ນໃນເວລາທີ່ຊ້າກວ່າ 50 ວັນຫັງຈາກການຮ້ອງຂໍ
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາຂອງທ່ານ.
ຈົ່ງຈວ
່ າ
່ ຕ້ອງແຟັກ ຫ ອີເມວແບບຟອມດັ່ງກ່າວຫາຜູ້ຕາງໜ້າສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້
ຜູ້ກ່ຽວເຊັນຊ່. ຫັງຈາກແບບຟອມດັງ
່ ກ່າວຖກເຊັນແລ້ວ, ທ່ານຄວນແຟັກມັນຫາຫ້ອງການ
OAH. ໃຊ້ເບີແຟັກສໍາລັບເຂດພ້ນທີ່ບ່ອນທີກ
່ ານໄຕ່ສວນຈະເກີດຂ້ນ:
OAH Sacramento:

916-376-6318

OAH Los Angeles:

916-376-6395

OAH San Diego:

916-376-6325

OAH Oakland:

916-376-6323

ຖ້າທ່ານບໍມ
່ ີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມໂທ
ຫາ OAH ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເລ່ອນການໄຕ່ສວນທາງໂທລະສັບກໍໄດ້. ຫງ
ັ ຈາກທີ່ທ່ານຍ່ນຄໍາສະ
ເໜີໃຫ້ເລ່ອນການໄຕ່ສວນແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະກວດເບິ່ງເວັບໄຊຂອງ OAH ເພ່ອເບິ່ງວ່າຄໍາ
ສະເໜີນັ້ນໄດ້ຮັບອະນຸມດ
ັ ຫບໍ່:
http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Continuances.aspx
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ທ່ານຈະຈໍາເປັນຕ້ອງປ້ອນເລກທີຄະດີ OAH ຂອງທ່ານເພ່ອເຮັດການຄົ້ນຫາ.
ການລວມຄະດີ
ການລວມຄະດີແມ່ນໃນເວລາທ່ີ່ສອງ ຫ ຫາຍຄະດີທີ່ມີບັນຫາ ຫ ຂໍເ້ ທັດຈິງຄກັນຖກໄຕ່ສວນໃນ
ເວລາດຽວກັນໂດຍຜູ້ພິພາກສາຄົນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມກ
ີ ານລວມຄະດີ. OAH
ກໍສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ລວມສອງ ຫ ຫາຍຄະດີເຂົ້າກັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສກບໍສ
່ ະບາຍໃຈທີ່
ຈະເຫັນໃຫ້ລວມຄະດີ, ທ່ານສາມາດ “ປະຕິເສດ” ໄດ້. ຜູພ
້ ິພາກສາຈະຕັດສິນວ່າຈະລວມຄະດີ
ເຂົ້າກັນຫບໍ່ ອີງຕາມກົດໝາຍ Lanterman ແລະ ສະພາບການຂອງຄະດີຕ່າງໆ.
ລ່າມແປພາສາ
ຖ້າທ່ານ ຫ ພະຍານໃດໜ່ງຕ້ອງການລ່າມແປພາສາ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ OAH ໃນທັນທີ.
ຫ້ອງການ OAH ຈະຈັດຫາລ່າມແປພາສາທີ່ມີໃບປະກາດໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍເ່ ສຍຄ່າ.
ການຊ່ວຍເລອ
່ ງການເຂົາ
້ ເຖິງສະຖານທີກ
່ ານໄຕ່ສວນ
ສະຖານທີ່ໄຕ່ສວນຕ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຄົນພິການ. ທ່ານຄວນກວດນໍາ OAH ລ່ວງ
ໜ້າເພ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະຖານທີດ
່ ັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຖ້າຄົນພິການຕ້ອງການ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພ່ອເຂົ້າຮ່ວມການໄຕ່ສວນ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ OAH
ໃນທັນທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພ່ອໃຫ້ OAH ສາມາດເຮັດການຈັດຕຽມຕ່າງໆ.
ການຂໍເອົາຜູພ
້ ພ
ິ າກສາອນ
່
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ພິພາກສາທຸກຄົນຈະຄກັນ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູກ
້ ່ຽວກັບຜູ້ພິພາກສາຂອງທ່ານກ່ອນ
ການໄຕ່ສວນ. ທ່ານອາດຈະສາມາດຂໍເອົາຜູ້ພິພາກສາໃໝ່ໄດ້ຖ້າຜູ້ພິພາກສາທີ່ມອບໝາຍໃຫ້
ທ່ານເຄີຍມີປະຫວັດເອນອ່ຽງ ຫ ອະຄະຕິ. ທ່ານເຮັດສິ່ງນີໂ້ ດຍການຍ່ນຄໍາສະເໜີຄດ
ັ ຄ້ານຜູ້
ພິພາກສາ. ຄໍາຮ້ອງຂໍຕວ
ົ ຢ່າງເພ່ອປ່ຽນຜູ້ພິພາກສາແມ່ນມີໃນພາກຕິດຄັດ B.
ເພ່ອເບິ່ງຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບຜູພ
້ ິພາກສາທີ່ຖກມອບໝາຍໃຫ້ຄະດີຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຂົ້າຫາເວັບ
ໄຊສໍາລັບ OAH ທີ່
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http://www.dgs.ca.gov/oah/GeneralJurisdiction/Calendar.aspx (ປະຕິທິນ
ອໍານາດຕັດສິນທົ່ວໄປ) ແລະ ປ້ອນເລທີຄະດີຂອງທ່ານ. ຜູພ
້ ິພາກສາຈະຖກມອບໝາຍເມ່ອ
ໃກ້ຈະຮອດວັນທີການໄຕ່ສວນ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ໄປຫາລິ້ງທີ່
http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspx ແລະ ປ້ອນຊ່ຜູ້
ພິພາກສາ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍຊຄ
່ ະດີຕ່າງໆທີ່ຜພ
ູ້ ິພາກສານັ້ນເຄີຍຕັດສິນ. ອ່ານບາງຄະດີ
ເພ່ອເບິ່ງວ່ານີແ
້ ມ່ນຜູ້ພິພາກສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິນຄະດີຂອງທ່ານຫບໍ.່ ຖ້າບໍ,່ ໃຫ້ຍ່ນ
ຄໍາສະເໜີຄດ
ັ ຄ້ານຜູ້ພິພາກສານັ້ນ. ງ່າຍໆ ໃຫ້ສົ່ງ ຫ ແຟັກຄໍາສະເໜີຄັດຄ້ານຫາ OAH. ໃຫ້
ຂໍມ
້ ູນຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍໄ່ ດ້ຍິນຈາກ OAH, ໃຫ້ໂທຫາ OAH ກ່ອນການໄຕ່ສວນເພ່ອ
ຊອກຮູ້ວາ
່ ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫບໍ.່ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຄໍາຮ້ອງຈະໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ.
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ພາກ 3 – ການກະກຽມສໍາລັບການໄຕ່ສວນ
ການກໍານົດຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານ
ຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນກົດໝາຍທີ່ທ່ານອີງໃສ່ເພ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີ
ສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດບໍເ່ ຫັນດີກ່ຽວກັບ ແລະ ຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່
ສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ເພ່ອກະກຽມຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານ:
- ກວດເບິ່ງກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນຈຸດຢນຂອງທ່ານ.
- ຄົ້ນຫາ ແລະ ອ່ານຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຜ່ານມາຢູລ
່ ິ້ງຕໍໄ່ ປນີ:້
http://www.dgs.ca.gov/oah/DDSHearings/DDSDecisions.aspx.
ການກະກຽມຫກ
ັ ຖານຂອງທ່ານ
ຫັກຖານແມ່ນຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ. ຫກ
ັ ຖານລວມມີເອກະສານ
ແລະ ຄໍາໃຫ້ການໂດຍພະຍານ. ທ່ານຄວນໃຊ້ຫັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ຫັກຖານແມ່
ນກ່ຽວຂ້ອງຖ້າມັນຊ່ວຍພິສູດວ່າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ທາງສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ປະຕິ
ເສດ, ພະຍາຍາມຫຸດລົງ ຫ ພະຍາຍາມຢຸດເຊົາ.
ການເກັບກໍາຫກ
ັ ຖານທີເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນ (ເອກະສານ)
ທ່ານຄວນເກັບເອົາຫັກຖານທີເ່ ປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງທາງ
ກົດໝາຍຂອງທ່ານ. ບາງຕົວຢ່າງຂອງຫກ
ັ ຖານປະກອບມີ:
- ລາຍລະອຽດຂອງການບໍລິການ;
- ແຜນ IPP ຂອງທ່ານທີອ
່ ະທິບາຍເປົ້າໝາຍຂອງການບໍລິການ;
- ລາຍງານ ຫ ການປະເມີນດ້ານຈິດຕະວິທະຍາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ການບໍລິການນັ້ນ;
- ຊີວະປະຫວັດຂອງພະນັກງານທີ່ມກ
ີ ານຝກອົບຮົມພິເສດສະເພາະ;
- ລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ; ແລະ
- ຄໍາຖະແຫງຈາກພະນັກງານ ຫ ບຸກຄົນອນ
່ ກ່ຽວກັບການບໍລິການ.

ໜ້າ 13 ໃນ 43

ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາບັນທກຈາກໂຮງຮຽນ, ຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ລັດຖະບານທີ່ອາດຈະມີຂມ
ໍ້ ູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ຢ່າລໍຖ້າໃນການຮ້ອງຂໍເອົາບັນທກ. ການ
ເກັບເອົາເອກະສານຕ່າງໆມັກຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ.
ນອກຈາກເອກະສານທີ່ທ່ານມີຢແ
ູ່ ລ້ວ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການມີຫັກຖານທີ່ເປັນເອກະສານ
ເພີ່ມເຕີມເພ່ອສະໜັບສະໜູນຄະດີຂອງທ່ານ ເຊັ່ນວ່າ ລາຍງານການປະເມີນຜົນຈາກຜູ້
ຊ່ຽວຊານ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ບຸກຄົນທີຮ
່ ູ້ຈກ
ັ ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍ ຫ ຄໍາຖະແຫງຕ່າງໆໄດ້.
ຜູ້ພິພາກສາອາດຈະໃຫ້ນໍ້າໜັກແກ່ຂໍ້ມູນຈາກບຸກຄົທີ່ຢໃູ່ ນການໄຕ່ສວນເປັນພະຍານຫາຍກວ່າ
ບຸກຄົນຜູທ
້ ີ່ຂຽນຈົດໝາຍ ຫ ຄໍາຖະແຫງ.
ທ່ານມີສິດເບິ່ງບັນທກຕ່າງໆໃນແຟ້ມເອກະສານຂອງສູນປະຈໍາເຂດ ລວມທັງບັນທກທີ່ສູນ
ປະຈໍາເຂດໄດ້ຈາກໜ່ວຍງານ ຫ ບຸກຄົນພາຍນອກ. ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງ
ບັນທກຂອງທ່ານພາຍໃນສາມວັນເຮັດວຽກຫັງຈາກທີທ
່ ່ານຮ້ອງຂໍເບິ່ງພວກມັນ. ຖ້າທ່ານ
ຕ້ອງການ, ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງຊ່ວຍເຫອທ່ານເຂົ້າໃຈບັນທກຂອງທ່ານ. ຖ້າແຟ້ມຂອງສູນ
ປະຈໍາເຂດປະກອບມີເອກະສານທີ່ຊ່ວຍພິສູດຄະດີຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນລວມເອົາພວກມັນໃນ
ຫັກຖານຂອງທ່ານ. ຢ່າຖວ່າຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຈະມີພວກມັນ ພຽງເພາະວ່າສູນປະຈໍາເຂດມີ
ພວກມັນ. ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ເບິ່ງແຕ່ຫັກຖານທີ່ທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດເລອກສະໜອງໃຫ້
ເທ່ົານັ້ນ.
ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງນະໂຍບາຍ ຫ ຂໍແ
້ ນະນໍາການຈັດຊ້ການບໍລິການ (POS) ຂອງສູນປະຈໍາ
ເຂດ. ຫາຍໆສິ່ງເຫົ່ານີຖ
້ ກປະກາດຢູໃ່ ນເວັບໄຊຂອງສູນປະຈໍາເຂດຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່
ສາມາດເຫັນນະໂຍບາຍ POS ທາງອອນລາຍ, ໃຫ້ໂທຫາສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ຮ້ອງຂໍເອົາສໍາ
ເນົາ. ຖ້າຄໍານິຍາມຂອງການບໍລິການເປັນປະໂຫຍດຕໍກ
່ ັບຄະດີຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລວມເອົາພວກ
ມັນເຂົ້າໃນຫັກຖານຂອງທ່ານ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໝາຍຮຽກຫາໜ່ວຍງານໃດໜ່ງເພ່ອໃຫ້ສ້າງບັນທກຕ່າງໆສໍາລັບການ
ໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ. ໝາຍສານຮຽກພະຍານຫັກຖານ ບັງຄັບໃຫ້ໜ່ວຍງານໃດໜ່ງນໍາ
ເອົາບັນທກຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາມີມາສະແດງ ແລະ ພິສູດຕໍສ
່ ານວ່າເອກະສານ ຫ ບັນທກ
ດັ່ງກ່າວບໍໄ່ ດ້ຖກປ່ຽນແປງ. ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວເຮັດສິ່ງນີໄ້ ດ້ໂດຍການ
ສົ່ງຄໍາຖະແຫງ ຫ ໂດຍການໃຫ້ການໂດຍກົງຕໍ່ສານ. ແບບຟອມໝາຍຮຽກສໍາລັບການໄຕ່ສວນ
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ຂອງສູນປະຈໍາເຂດສາມາດເບິ່ງໄດ້ຢູ່ລິ້ງຕໍໄ່ ປນີ:້
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none.

ການກະກຽມພະຍານ
ຄໍາໃຫ້ການຂອງພະຍານກໍແມ່ນຫັກຖານປະເພດໜງ
່ . ບາງຄັ້ງພະຍານກໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ໝາຍຮຽກຕົວ. ໝາຍຮຽກແມ່ນຄໍາສັ່ງທາງກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາຮ່ວມການໄຕ່
ສວນເພ່ອໃຫ້ການ. ທ່ານຄວນຮຽກຕົວພະຍານ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພະຍານມາໃຫ້ການໃນທັນທີ
ທີ່ທ່ານຮູວ
້ ນ
ັ ທີການໄຕ່ສວນ ເພ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກະກຽມຕົວ. ສາມາດເບິ່ງແບບຟອມໝາຍຮຽກ
ໄດ້ຢລ
ູ່ ິ້ງຕໍໄ່ ປນີ້ http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/forms/oah1subpoena.pdf#search=Subpoena%20Form&view=FitH&pagemode=none.
ທ່ານຄວນຂຽນຄໍາຖາມຕ່າງໆສໍາລັບພະຍານໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຝກຊ້ອມຄໍາຖາມເຫົ່ານີກ
້ ັບ
ພະຍານເພ່ອຮັບປະກັນວ່າພະຍານເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຖາມ ແລະ ຄໍາຕອບແມ່ນເປັນປະ
ໂຫຍດຕໍກ
່ ັບຄະດີຂອງທ່ານ. ຖ້າຄໍາຕອບຂອງພະຍານຊ່ວຍທ່ານ, ກໍບຄ
ໍ່ ວນຖາມຄໍາຖາມນັ້ນ
ໃນການໄຕ່ສວນ. ການປ່ຽນຖ້ອຍຄໍາໃນຄໍາຖາມອາດຈະຊ່ວຍໄດ້.
ນອກນັ້ນທ່ານຄວນກຽມຕົວໃຫ້ການ, ເພາະວ່າທ່ານແມ່ນພະຍານທີ່ດສ
ີ ຸດສໍາລັບຕົວທ່ານ ຫ
ລູກຂອງທ່ານ. ຈົງ
່ ກຽມຕົວເວົ້າກ່ຽວກັບວ່າຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຕ້ອງການການບໍລິການນັ້ນ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການບອກວ່າຍ້ອນຫຍັງການບໍລກ
ິ ານອນ
່ ຈິ່ງບໍສ
່ ໍາເລັດຜົນ. ສິງ
່ ເຫົ່ານີ້
ສາມາດເປັນຕົວຢ່າງທີເ່ ປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຕ້ອງການການບໍລິການທີ່
ທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາ.
ການແລກລາຍຊປ
່ ຽ່ ນພະຍານ ແລະ ເອກະສານສະແດງ
ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນກ່ອນການໄຕ່ສວນ, ທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງ
ແລກປ່ຽນລາຍຊຂ
່ ອງພະຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາເນົາຂອງເອກະສານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອາດ
ຈະໃຊ້ເປັນຫັກຖານໃນການໄຕ່ສວນ. ນັນ
້ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງໄດ້
ຮັບເອກະສານ ແລະ ລາຍຊ່ 5 ວັນກ່ອນການໄຕ່ສວນ. ລາຍຊ່ພະຍານຕ້ອງລວມມີຄາ
ໍ ຖະ
ແຫງສັນ
້ ໆທີບ
່ ອກວ່າພະຍານແຕ່ລະຄົນຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບຫຍັງ. ລາຍຊ່ພະຍານ ແລະ
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ເອກະສານສະແດງຕົວຢ່າງແມ່ນມີໃນພາກຕິດຄັດ C. ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ສາມາດຂັດຂວາງ
ທ່ານ ຫ ສູນປະຈໍາເຂດບໍໃ່ ຫ້ນໍາສະເໜີເອກະສານ ແລະ ພະຍານທີບ
່ ໄໍ່ ດ້ສົ່ງໃຫ້ກັນແລະກັນ 5
ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນກ່ອນການໄຕ່ສວນ.
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ພາກ 4 – ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫງ
ັ ຈາກການໄຕ່ສວນ
ມາຮ່ວມການໄຕ່ສວນໂດຍມີເວລາເພ່ອໄວ້ຢ່າງຫວງຫາຍ. ການໄຕ່ສວນສາມາດກິນເວລາດົນ
ນານ, ສະນັ້ນ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຖນໍ້າ ແລະ ອາຫານຫວ່າງມານໍາ. ຖປາກກາ ແລະ
ເຈ້ຍມານໍາເພ່ອຈົດບັນທກໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ.
ຄໍາຖະແຫງເປີດ
ທ່ານຄວນກ່າວຄໍາຖະແຫງເປີດ. ຄໍາຖະແຫງເປີດບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງເຮັດກໍໄດ້, ແຕ່ມັນຊ່ວຍ
ອະທິບາຍຕໍ່ຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ວ່າການໄຕ່ສວນນີກ
້ ່ຽວກັບຫຍັງ. ຄໍາຖະແຫງເປີດຂອງທ່ານ
ຄວນອະທິບາຍການບໍລິການທີ່ທ່ານກໍາລັງຮ້ອງຂໍເອົາ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ. ມັນຄວນລວມເອົາ
ກົດໝາຍທີສ
່ ະໜັບສະໜູນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ຮັບປະກັນໃຫ້ອະທິບາຍລາຍອຽດກ່ຽວກັບ
ທ່ານ ຫ ລູກຂອງທ່ານ ເພ່ອໃຫ້ຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ທ່ານ ຫ ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການ
. ຄໍາຖະແຫງເປີດຂອງທ່ານຄວນແມ່ນສັງລວມໂດຍຫຍໍກ
້ ່ຽວກັບຄະດີຂອງທ່ານ. ສູນປະຈໍາ
ເຂດຈະໃຫ້ຄໍາຖະແຫງເປີດກ່ອນ. ຈາກນັ້ນທ່ານຈະໃຫ້ຄໍາຖະແຫງເປີດຂອງທ່ານ.
ການສອບຖາມພະຍານ

ພະຍານຂອງສູນປະຈໍາເຂດ
ສູນປະຈໍາເຂດຈະນໍາສະເໜີພະຍານຂອງຕົນກ່ອນ. ທ່ານສາມາດສອບຖາມພະຍານຂອງສູນ
ປະຈໍາເຂດຫັງຈາກທີ່ສູນປະຈໍາເຂດສໍາເລັດການສອບຖາມແລ້ວ. ນີເ້ ອີ້ນວ່າ “ການຖາມ
ຄ້ານ”. ຄໍາຖາມຂອງທ່ານຄວນຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະຍານບໍເ່ ຂົ້າໃຈບາງຢ່າງ ຫ ບໍຈ
່ ຂ
່ ໍ້
ເທັດຈິງ. ນອກນັ້ນທ່ານອາດຈະຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະຍານກໍາລັງ
ເລອກຂ້າງ, ປ່ຽນແປງສິ່ງທີລ
່ າວເຄີຍເວົ້າກ່ອນນີ້ ຫ ອາດຈະກໍາລັງບໍເ່ ວົ້າຄວາມຈິງ.
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນຂະນະທີພ
່ ະຍານຂອງສູນປະຈໍາເຂດໃຫ້ການ. ທ່ານອາດຈະເຫັນ
ຈຸດອ່ອນໃດໜ່ງເພ່ອນໍາສະເໜີໃນຕໍ່ມາໃນລະຫວ່າງການຖາມຄ້ານຂອງທ່ານ. ຫບໍດ
່ ັ່ງນັ້ນ,
ທ່ານຄວນຖາມຄໍາຖາມການຖາມຄ້ານທີທ
່ ່ານໄດ້ຂຽນໄວ້ແລ້ວກ່ອນການໄຕ່ສວນ. ມັນບໍເ່ ປັນ
ການດີໃນການຖາມຄໍາຖາມຖ້າທ່ານບໍຮ
່ ູ້ຄໍາຕອບຢູແ
່ ລ້ວ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວາ
່ ທ່ານຄິດວ່າຄໍາຕອບ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈະຊ່ວຍຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຫວງຫາຍ.
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ພະຍານຂອງທ່ານເອງ
ຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະສອບຖາມພະຍານຂອງທ່ານເອງ. ນີເ້ ອີ້ນວ່າ “ການຖາມໂດຍກົງ”. ພະຍານ
ຄວນເວົ້າພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ ຫ ເຫັນ ຫ ໄດ້ຍິນດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຄວນ
ຖາມຄໍາຖາມສັ້ນໆ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ຈະແຈ້ງ.
ນອກຈາກການນໍາສະເໜີຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງຫັກຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານສາມາດຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆນໍາ
ພະຍານຂອງທ່ານເພ່ອຫັກລ້າງສິ່ງຕ່າງໆທີພ
່ ະຍານຂອງສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະໄດ້ເວົ້າ. ຫບໍ່
ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆທີທ
່ ່ານກະກຽມໄວ້ແລ້ວກ່ອນການໄຕ່ສວນ. ທ່ານ
ສາມາດຖາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຖ້າຄໍາຕອບຂອງພະຍານບໍຈ
່ ະແຈ້ງ.
ສູນປະຈໍາເຂດຈະມີໂອກາດຖາມຄ້ານພະຍານຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ. ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຍັງ
ສາມາດຖາມພະຍານຄໍາຖາມຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ຫງ
ັ ຈາກທີສ
່ ູນປະຈໍາເຂດໄດ້ຖາມຄ້ານພະ
ຍານຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານຈະມີໂອກາດຖາມຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມນໍາພະຍານຂອງທ່ານ. ນີເ້ ອີນ
້
ວ່າ ການຖາມຄນໂດຍກົງ. ຢູຈ
່ ຸດນີ,້ ທ່ານສາມາດໃຫ້ພະຍານຂອງທ່ານອະທິບາຍແຈ້ງ ຫ ຈັດ
ຄວາມເວົ້າຄນໃໝ່ສໍາລັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບເໍ່ ປັນປະໂຫຍດທີອ
່ າດຈະປະກົດຂ້ນໃນລະຫວ່າງກາ
ນຖາມຄ້ານ.
ຄໍາຖະແຫງປິດ/ຄໍາກ່າວປິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ໃນຂະນະທີ່ດໍາເນີນການໄຕ່ສວນ, ທ່ານອາດຈະຮັບຮູ້ວາ
່ ຜູ້ພິພາກສາບໍມ
່ ີທຸກຂໍມ
້ ູນເພ່ອ
ເຮັດການຕັດສິນທີ່ດ.ີ ຖ້າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ທານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜພ
ູ້ ິພາກສາ “ຮັກສາບັນທກ
ເປີດໄວ້”. ຜູພ
້ ິພາກສາສາມາດ “ເຫັນດີ” ຫ “ປະຕິເສດ” ສິ່ງນີໄ້ ດ້. ຖ້າຜູ້ພິພາກສາເຫັນດີ
ຮັກສາບັນທກເປີດໄວ້, ມັນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເອກະສານ ແລະ ຂໍມ
້ ູນເພີ່ມເຕີມ
ແກ່ຜພ
ູ້ ິພາກສາຫັງຈາກການໄຕ່ສວນ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ ຈະຮ້ອງຂໍເອົາຄໍາຖະແຫງປິດໃນຕອນທ້າຍການໄຕ່ສວນ
ເພ່ອສັງລວມຫັກຖານ. ນີແ
້ ມ່ນໂອກາດທີ່ດເີ ພ່ອທວນຄນສິ່ງທີທ
່ ່ານໄດ້ນໍາສະເໜີໃນການໄຕ່
ສວນ ແລະ ຢໍາ
້ ຄນຈຸດຢນຂອງທ່ານວ່າທ່ານມີສດ
ິ ໄດ້ຮັບການບໍລິການນັ້ນ. ບາງຄັ້ງ ທັງສອງ
ຝ່າຍເຫັນດີຂຽນຄໍາກ່າວປິດເປັນລາຍລັກອັກສອນແທນການກ່າວປິດແບບປາກເປົ່າ. ທາງ
ເລອກນີອ
້ ະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບທຸກຄໍາໃຫ້ການກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັງສະຫູບຂໍໂ້ ຕ້ແຍ່ງຂອງ
ທ່ານ. ຄໍາກ່າວປິດເປັນລາຍລັກອັກສອນຄວນໃຫ້ຂມ
ໍ້ ູນ ແລະ ຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່ທ່ານໄດ້ນໍາສະເໜີ
ແລະ ກໍານົດກົດໝາຍທີ່ສະໜັບສະໜູນຄະດີຂອງທ່ານ. ຖ້າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຮັກສາບັນທກ
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ເປີດໄວ້ຫງ
ັ ຈາກການໄຕ່ສວນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຫັກຖານເພີ່ມເຕີມ, ທ່ານສາມາດລວມ
ເອົາມັນເຂົ້າໃນຄໍາກ່າວປິດຂອງທ່ານ. ຄໍາກ່າວປິດຕົວຢ່າງແມ່ນມີໃນພາກຕິດຄັດ D.
ຫງ
ັ ຈາກການໄຕ່ສວນ
ຫັງຈາກການໄຕ່ສວນ, ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ມີເວລາ 10 ວັນໃນການຂຽນຄໍາຕັດສິນ. ຄໍາຕັດສິນ
ຕ້ອງຖກເຮັດບໍກ
່ າຍ 80 ວັນນັບຈາກທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍອຸທອນ. ຕົວຢ່າງຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນ
ແມ່ນມີໃນພາກຕິດຄັດ E. ຄໍາຕັດສິນຂອງ ALJ ຕ້ອງ:
ຂຽນແບບງ່າຍດາຍ, ໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາທີ່ໃຊ້ປະຈໍາວັນ;
ລວມມີສັງລວມຂໍເ້ ທັດຈິງຕ່າງໆ;
ລວມມີຄໍາຖະແຫງກ່ຽວກັບຫັກຖານທີ່ຜພ
ູ້ ິພາກສາ ALJ ໃຊ້ເພ່ອເຮັດຄໍາຕັດສິນ;
ລວມມຄໍາຕັດສິນກ່ຽວກັບທຸກປະເດັນ ຫ ຄໍາຖາມທີ່ຢໃູ່ ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ ແລະ
ນໍາສະເໜີໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ; ແລະ
- ລະບຸກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບານທີ່ສະໜັບສະໜູນຄໍາຕັດສິນຂອງ ALJ.
-

ຖ້າທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນ, ທ່ານມີສິດອຸທອນຫາສານຂັ້ນສູງກວ່າໄດ້. ທ່ານ
ຕ້ອງອຸທອນພາຍໃນ 90 ວັນຫັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້, ໃຫ້ເບິ່ງ ສິດທິພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ Lanterman, ພາກ 12:
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

ໜ້າ 19 ໃນ 43

ຂໍ້ 2: ພາກຕິດຄັດ
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ພາກຕິດຄັດ A: ແຜນຜັງລໍາດັບການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ າ
ໍ
ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ າ
ໍ ຖ້າ: (1) ສູນປະຈໍາເຂດຕັດສິນ, ໂດຍທີ່ທ່ານບໍເ່ ຫັນດີນໍາ, ຕັດອອກ,
ຫຸດລົງ ຫ ປ່ຽນແປງການບໍລິການ ຫ ການຊ່ວຍເຫອໃດໜ່ງໃນແຜນ IPP ຂອງທ່ານ; (2)
ທ່ານຮ້ອງຂໍການບໍລິການ ຫ ການຊ່ວຍເຫອໃດໜ່ງ ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍ
ຂອງທ່ານ; (3) ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງວ່າທ່ານບໍມ
່ ສ
ີ ິດໄດ້ຮັບ ຫ ຈະບໍມ
່ ສ
ີ ິດໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງ
ສູນປະຈໍາເຂດອີກຕໍ່ໄປ.
ຄໍາຖາມ 1: ໃນປະຈຸບນ
ັ ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານ ຫ ການຊ່ວຍເຫອທີສ
່ ນ
ູ ປະຈໍາເຂດ
ຕ້ອງການຕັດອອກ, ຫດ
ຸ ລົງ ຫ ປ່ຽນແປງແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ຍ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກວັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງ
ການ ແລະ ການບໍລິການ ຫ ການຊ່ວຍເຫອຂອງທ່ານຈະສບຕໍ່ໄປຈົນກວ່າມີຄໍາຕັດສິນທາງ
ການບໍລິຫານສຸດທ້າຍ. ໄປຫາຄໍາຖາມ 2
ບໍ່ > ທ່ານຕ້ອງຍ່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນຫັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງ
ບອກຈາກສູນປະຈໍາເຂດ. ໄປຫາຄໍາຖາມ 2
ຄໍາຖາມ 2: ທ່ານຕ້ອງການມີກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການແບບເລອກໄດ້ແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການຕ້ອງຈັດຂ້ນພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກສູນປະຈໍາເຂດໄດ້
ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບການໄຕ່ສວນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວາ
່ ທ່ານເຫັນດີນໍາເວລາທີ່ດົນກວ່າ
ນີ້.
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກສູນປະຈໍາເຂດພາຍໃນ 5 ວັນຫັງຈາກ
ກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການ.
ໄປຫາຄໍາຖາມ 3
ບໍ່ > ໄປຫາຄໍາຖາມ 4 ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍແບບເລອກໄດ້.
ຄໍາຖາມ 3: ທ່ານພໍໃຈກັບຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ບອກສູນປະຈໍາເຂດວ່າທ່ານຖອນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ການບໍລິການທີ່
ຕົກລົງເຫັນດີກັນໃນກອງປະຊຸມບໍເ່ ປັນທາງການຈະເລີມ
່ ພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກໄດ້ຮັບການ
ຖອນຂອງທ່ານ.
ບໍດ
່ ໍາເນີນການຕ່ມອີກ.
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ບໍ່ > ໄປຫາຄໍາຖາມ 4 ກ່ຽວກັບການໄກ່ເກ່ຍແບບເລອກໄດ້.
ຄໍາຖາມ 4: ທ່ານຕ້ອງການມີການໄກ່ເກ່ຍແບບເລອກໄດ້ແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ສູນປະຈໍາເຂດຍອມຮັບການໄກ່ເກ່ຍບໍ? ພວກເຂົາຕ້ອງຍອມຮັບການໄກ່ເກ່ຍພາຍໃນ
5 ວັນ.
ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດຍອມຮັບ, ການໄກ່ເກ່ຍຈະຖກຈັດຂ້ນພາຍໃນ 30 ວັນນັບຈາກສູນປະຈໍາເຂດ
ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບການໄຕ່ສວນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວາ
່ ທ່ານເຫັນດີນໍາເວລາທີ່ດົນ
ກວ່ານີ.້ ໄປຫາຄໍາຖາມ 5
ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດບໍຍ
່ ອມຮັບການໄກ່ເກ່ຍພາຍໃນ 5 ວັນ, ຄະດີຂອງທ່ານຈະສບຕໍໄ່ ປຫາການ
ໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ໄປຫາຄໍາຖາມ 6
ບໍ່ > ທ່ານອາດຈະສບຕໍ່ໄປຫາການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ໄປຫາຄໍາຖາມ 6
ຄໍາຖາມ 5: ທ່ານບັນລຸໄດ້ຂຕ
ໍ້ ກ
ົ ລົງໃນການໄກ່ເກ່ຍແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ບອກສູນປະຈໍາເຂດວ່າທ່ານຖອນຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ການບໍລິການທີ່
ຕົກລົງເຫັນດີໃນການກ້ໄຂເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານຈະເລີມ
່ ພາຍໃນ 10 ວັນນັບຈາກໄດ້
ຮັບການຖອນຂອງທ່ານ. ບໍດ
່ ໍາເນີນການຕ່ມອີກ
ບໍ່ > ທ່ານອາດຈະສບຕໍ່ໄປຫາການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ. ໄປຫາຄໍາຖາມ 6
ຄໍາຖາມ 6: ທ່ານຕ້ອງການສບຕໍຫ
່ າການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ າ
ໍ ບໍ?
ແມ່ນ > ການໄຕ່ສວນຍຸຕິທໍາຈະຖກຈັດຂ້ນພາຍໃນ 50 ວັນນັບຈາກສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ຮັບຄໍາ
ຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານສໍາລັບການໄຕ່ສວນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູພ
້ ິພາກສາອະນຸຍາດເວລາທີ່ດົນກວ່າ
ນັ້ນເນ່ອງຈາກເຫດຜົນທີ່ດ.ີ
ຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນຍຸຕິທາ
ໍ ຕ້ອງອອກໃຫ້ພາຍໃນ 10
ວັນເຮັດວຽກນັບຈາກວັນສຸດທ້າຍຂອງການໄຕ່ສວນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 80
ວັນຫັງຈາກການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານສະຫະກໍານົດເວລາດັງ
່ ກ່າວໂດຍການຮ້ອງຂໍການເລ່ອນການໄຕ່ສວນ.
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ຖ້າການບໍລກ
ິ ານໄດ້ຮັບທນຈາກໂຄງການຍົກເວັ້ນທີ່ອີງໃສ່ເຮອນ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ MediCal, ຄໍາຕັດສິນຖກທົບທວນໂດຍ DHCS ພາຍໃນ 90 ວັນນັບຈາກການຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ.
ຄໍາຕັດສິນອາດຈະຖກນໍາໃຊ້, ລົບລ້າງ ຫ ຂຽນເປັນຢ່າງອນ
່ .
ໄປຫາຄໍາຖາມ 7
ບໍ່ > ທ່ານອາດຈະສບຕໍ່ຖອນຈາກການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາ OAH.
ຄໍາຖາມ 7: ທ່ານພໍໃຈກັບຄໍາຕັດສິນການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ າ
ໍ ແມ່ນບໍ?
ແມ່ນ > ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອຈະຖກສະໜອງໃຫ້ຕາມການຕັດສິນໃນຄໍາຕັດສິນ
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍາ.
ບໍ່ > ທ່ານມີເວລາ 90 ວັນເພ່ອຍ່ນຂໍໝາຍບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ (Writ of
Administrative Mandamus) ຢູໃ່ ນສານຂັ້ນສູງກວ່າ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍຫ
່ າ Disability
Rights California ຫ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວເພ່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫອໄດ້.
ໝາຍເຫດ: ສູນປະຈໍາເຂດສາມາດດໍາເນີນການຕັດອອກ, ການຫຸດການບໍລິການລົງພາຍໃນ
10 ວັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວາ
່ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງສານໃຫ້ສບຕໍກ
່ ານບໍລິການໃນ
ຂະນະທີ່ສານຕັດສິນການອຸທອນຂອງທ່ານ.
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ພາກຕິດຄັດ B: ຕົວຢ່າງຄໍາຮ້ອງຂໍປຽ່ ນຜູພ
້ ິພາກສາ
ທາງແຟັກ (213) 555-5555
ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015
Susan Formaker
ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງທີຮ
່ ັບຜິດຊອບ
Office of Administrative Hearings
320 W. Fourth Street, Suite 630
Los Angeles, CA 90013
ເລ່ອງ: ການຄັດຄ້ານຜູ້ພິພາກສາ
John Doe v Regional Center
OAH No. 201511100000
ວັນທີໄຕ່ສວນ: ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2015
ຮຽນທ່ານຜູພ
້ ິພາກສາ Formaker:
ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນໃນນາມ John Doe ເພ່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູພ
້ ິພາກສາອນ
່ ເພ່ອໄຕ່ສວນຄະດີ
ຂອງລາວໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ 2015. ຜູພ
້ ິພາກສາທີໄ່ ດ້ຮັບມອບໝາຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ
Sarah Smith. ພວກເຮົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດການປ່ຽນແປງນີອ
້ ງ
ີ ຕາມຫົວບົດ 1 ຂອງປະມວນກົດ
ລະບຽບລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ, ຂໍ້ 1034 ແລະ ປະມວນກົດໝາຍການປົກຄອງຂໍ້ 11425.40. ຕິດຄັດ
ມານີແ
້ ມ່ນຄໍາຖະແຫງທີ່ກໍານົດໄວ້ທຈ
ີ່ ໍາເປັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ກດ
ົ ໝາຍນັ້ນ.

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການພິຈາລະນາຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເບີ (213) 5555555 iຖ້າຈໍາເປັນ.
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ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,
Jane Doe
ເອກະສານຕິດຄັດ
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ຄໍາຖະແຫງຂອງ Jane Doe
ແມ່ຂອງ Jane Doe
ຂ້າພະເຈົ້າ, Jane Doe, ຂໍຖະແຫງວ່າ:
1) ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນພໍແ
່ ມ່ຂອງຄູຄ
່ ວາມຕໍກ
່ ັບເລ່ອງທີ່ໄຕ່ສວນ.
2) ຜູພ
້ ິພາກສາທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ດໍາເນີນການໄຕ່ສວນນີ້ມອ
ີ ະຄະຕິຕໍ່ກັບສິດຜົນປະໂຫຍ
ດຂອງຝ່າຍດັ່ງກ່າວ ສະນັ້ນຜູ້ຖະແຫງເຊ່ອວ່າລູກຂອງຕົນບໍສ
່ າມາດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນທີ່
ຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ບໍລ
່ ໍາອຽງຕໍ່ໜາ
້ ຜູ້ພິພາກສາ Sarah Smith ໄດ້.
ຄໍາຖະແຫງນີຢ
້ ູ່ພາຍໃຕ້ບົດລົງໂທດການເວົ້າຄວາມເທັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ
ແລະ ລົງລາຍເຊັນ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2015, ທີເ່ ມອງລອສແອນເຈີລສ
ິ , ລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ.
ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ,
______________________________
Jane Doe
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ພາກຕິດຄັດ C: ຕົວຢ່າງລາຍຊພ
່ ະຍານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ
ຊຂ
່ ອງທ່ານ
ທີ່ຢທ
ູ່ າງຖະໜົນຂອງທ່ານ
ເມອງ, ລັດ ແລະ ລະຫັດໄປສະນີຂອງທ່ານ
ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ
ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ [ຊລ
່ ູກຄ້າຂອງສູນປະຈໍາເຂດ]
ຫ້ອງການໄຕ່ສວນກົດໝາຍປົກຄອງ
ລັດຄາລິຟໍເນັຍ
ໃນເລ່ອງ:
ຊຜ
່ ູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ,
ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ,
ແລະ
ສູນປະຈໍາເຂດ,
ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການ
ຄະດີເລກທີ:
ວັນທີໄຕ່ສວນ:
ເວລາໄຕ່ສວນ:
ສະຖານທີ່ໄຕ່ສວນ:
ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ:
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ລາຍຊ່ພະຍານ ແລະ ຫກ
ັ ຖານຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ
ລາຍຊ່ພະຍານ
1) ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງພະຍານ ຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບ [ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະ
ໃຫ້ການກ່ຽວກັບ].
2) ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງພະຍານທີກ
່ ໍາລັງມີໝາຍຮຽກໃຫ້ມາໃຫ້ການກ່ຽວກັບ [ອະທິບາຍ
ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບ].
ຕົວຢ່າງຊ່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ້າວ. ນາມສະກນຸນ ຈະໃຫ້ການກ່ຽວກັບຄວາມພິການດ້ານ
ພັດທະນາການ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ.
ລາຍຊ່ຫັກຖານ
1) ຄໍາກ່າວເປີດ
2) ເອກະສານການໄຕ່ສວນ
a. ຄໍາຮ້ອງຂໍການບໍລິການລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
b. ຈົດໝາຍປະຕິເສດລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
c. ຄໍາຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
d. ແຈ້ງການການໄຕ່ສວນ
3) ຂໍມ
້ ູນກ່ຽວກັບໂຄງການ
4) ຊີວະປະຫັວດຂອງພະນັກງານໂຄງການ
5) ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຈາກ [ໃສ່ຊ່ຂອງໂຄງການ] ລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
6) ບົດລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຈາກ [ໃສ່ຊ່ຂອງໂຄງການ] ລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
7) ການປະເມີນຜົນທາງຈິດຕະວິທະຍາຈາກ [ໃສ່ຊຜ
່ ູ້ປະເມີນ] ລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
8) IPP ລົງວັນທີ [ໃສ່ວນ
ັ ທີ]
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9) ຄໍາຖະແຫງຂອງ [ໃສ່ຊ]່ ລົງວັນທີ [ໃສ່ວັນທີ]
10) ຂໍຕ
້ ່າງໆຂອງກົດໝາຍ Lanterman ສໍາລັບການແຈ້ງບອກທາງສານ
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ພາກຕິດຄັດ D: ຕົວຢ່າງຄໍາກ່າວປິດຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ
Bill X
ທີ່ຢທ
ູ່ າງຖະໜົນ
ເມອງ, ລັດ, ລະຫັດໄປສະນີ
ເບີໂທລະສັບ
Bill X, ພໍ,່ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຜຮ
ູ້ ຽກຮ້ອງສິດທີເ່ ປັນຜູເ້ ຍົາ
ຫ້ອງການໄຕ່ສວນກົດໝາຍປົກຄອງ
ຂອງລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ
ໃນເລ່ອງ:
SALLY X,

ຄະດີເລກທີ # 2015000000
ສັງລວມການໄຕ່ສວນຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ

ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ
vs.
ສູນປະຈໍາເຂດ,
ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການ
ວັນທີ: 9 ທັນວາ 2015
ເວລາ: 10:00 ໂມງເຊົ້າ
ສະຖານທີ່: ສູນປະຈໍາເຂດ, 5555 Road St., City, CA 90000
I. ປະເດັນບັນຫາ
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ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງສບຕໍ່ໃຫ້ທນການບໍລິການທີ່ປກສາດ້ານການສກສາເພ່ອຊ່ວຍ Sally X ໃນ
ການໄດ້ຮັບການບໍລິການສກສາທີ່ເໝາະສົມຜ່ານລະບົບໂຮງຮຽນຫບໍ.່
II. ພາກສະເໜີ
Sally X ແມ່ນຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການອາຍຸ 14 ປີຂອງສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ແມ່ນນັກຮຽນການສກສາພິ
ເສດ. Sally ເປັນອໍາມະພາດສະໝອງ ແລະ ເຄີຍຜ່າຕັດເຊ່ອມຂໍ້ກະດູກສັນຫງ
ັ ໃນເດອນ
ສິງຫາ ປີ 2015. ລາວມີບັນຫາຫາຍຢ່າງໃນການໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ລາວຈໍາເປັນຈາກ
ທາງເຂດການສກສາຂອງລາວ. ເນ່ອງຈາກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, Sally ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍຈາກການບໍລິການຂອງທີປ
່ ກສາດ້ານການ
ສກສາ.
ໃນເດອນມັງກອນ 2010, ຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ Donald Cole ໄດ້ຕັດສິນຫັງຈາກການໄຕ່ສວນ
ວ່າ Sally ຕ້ອງການມີການບໍລິການທີ່ປກສາດ້ານການສກສາເພ່ອຊ່ວຍຄອບຄົວຂອງລາວໃນ
ການຊອກຫາການບໍລິການດ້ານການສກສາທີ່ເໝາະສົມ. Sally ສບຕໍ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍ
ເຫອຈາກທີ່ປກສາດ້ານການສກສາທີ່ທາງສູນປະຈໍາເຂດ (RC) ເປັນຜູ້ໃຫ້ທນເພ່ອເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ Sally ໃນກອງປະຊຸມ IEP, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ IEP ຂອງເຂດການສກສາ
ຂອງລາວ ແລະ ແນະນໍາຄອບຄົວຂອງລາວ, ຖ້າລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍາບັດການເວົ້າທີ່ລາວ
ຕ້ອງການ ແລະ
ສບຕໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງທາງຮ່າງກາຍທີ່ລາວຈໍາເປັນຕ້ອງມີເພ່ອໃຫ້ປອດໄພຢູ່ໂຮງຮຽນ
.
III. ຂໍ້ໂຕ້ແຍ່ງ
A.ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາແກ່ SALLY ເພອ
່ ແກ້ໄຂ
ຄວາມຕ້ອງການທີລ
່ ະບຸໄວ້ໃນແຜນ IPP ຂອງລາວຫບໍ.່
ສູນປະຈໍາເຂດຖກກໍານົດໃຫ້ພັດທະນາແຜນໂຄງການສະເພາະບຸກຄົນ (IPP) ສໍາລັບຜູໃ້ ຊ້
ບໍລິການແຕ່ລະຄົນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ. ແຜນດັງ
່ ກ່າວຕ້ອງຄໍານງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້
ໃຊ້ບໍລິການສະເພາະບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ກຽ່ ວ. WIC ຂໍ້ 4646. ເພ່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ
ຂອງ IPP, ສູນປະຈໍາເຂດມີພັນທະຮັບປະກັນການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອທີຈ
່ ໍາເປັນ.
WIC ຂໍ້ 4648(a). ການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫອທີ່ອາດຈະຖກສະໜອງໃຫ້ອງ
ີ ຕາມ
ແຜນ IPP ລວມມີ “ການຊ່ວຍເຫອສົງ
່ ເສີມສະໜັບສະໜູນ”. WIC ຂໍ້ 4512(b).
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ແຜນ IPP ຫາ
້ ສຸດຂອງ Sally X ຢູສ
່ ູນປະຈໍາເຂດ, ລົງວັນ 27 ສິງຫາ 2015, ຮັບຮູ້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ຄອບຄົວຂອງລາວຕ້ອງການໃຫ້ເຂດການສກສາ
ແກ້ໄຂ. ອີງຕາມແຜນ IPP ຂອງ Sally, ລາວຍ່າງບໍ່ໄດ້, ມີການເຄ່ອນໄຫວຂອງແຂນທີ່
ຈໍາກັດ, ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫອທາງຮ່າງກາຍໃນເລ່ອງການດູແລຕົນເອງທັງໝົດ ແລະ ມີ
ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ລວມທັງການຖ່າຍບໍສ
່ ະດວກ, ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ມີປະຫວັດຊັກ.
ແຜນ IPP ຂອງ Sally ຮັບຮູຄ
້ ວາມສໍາຄັນຂອງໂຮງຮຽນໃນການຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Sally. ແຜນ IPP ອາໄສໃສ່ການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ ແລະ ກາຍະ
ສກສາແບບດັດປັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຮງຮຽນຂອງລາວເພ່ອແກ້ໄຂສິງ
່ ທ້າທາຍດ້ານການ
ສ່ສານ ແລະ ເພ່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງລາວໃນການຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ ແລະ ໃຊ້ມຂອງ
ລາວເພ່ອປ້ອນອາຫານຕົນເອງ. ເພາະວ່າໂຮງຮຽນແມ່ນຫົວໃຈສໍາຄັນໃນການຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ Sally, ຕາມທີ່ຮັບຮູໂ້ ດຍສູນປະຈໍາເຂດໃນແຜນ IPP ຂອງ
ລາວ ແລະ ເພາະວ່າຄອບຄົວຂອງ Sally ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫອຈາກທີ່ປກສາດ້ານການ
ສກສາເພ່ອໄດ້ຮັບການບໍລິການສກສາຮໍ່າຮຽນທີ່ເໝາະສົມ, ສູນປະຈໍາເຂດມີພັນທະຕ້ອງຈັດ
ຫາທີ່ປກສາດ້ານການສກສາໃນນາມເປັນການບໍລິການ IPP ໃຫ້ແກ່ Sally.
B.ສູນປະຈໍາເຂດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເຫອ SALLY ເຂົາ
້ ເຖິງແຫງ
່ ຄວາມຊ່ວຍເຫອທົວ
່
ໄປ ລວມທັງການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆທີສ
່ ະໜອງໃຫ້ໂດຍເຂດການສກສາຂອງລາວ.
ສູນປະຈໍາເຂດ “ຈະຕ້ອງລະບຸ ແລະ ຊອກຫາທຸກແຫ່ງທນທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການທີ່
ໄດ້ຮັບການບໍລິການຂອງສູນປະຈໍາເຂດ” ລວມທັງເຂດການສກສາ. WIC ຂໍ້ 4659(a)(1).
ສູນປະຈໍາເຂດມີພັນທະໃນການຊອກຫາແຫ່ງທນຈາກແຫ່ງທົ່ວໄປສໍາລັບການບໍລິການທີ່
Sally ຕ້ອງການ. ຄອບຄົວຂອງ Sally ກໍາລັງຕໍສ
່ ູ້ເພ່ອຮັກສາຈໍານວນທີເ່ ໝາະສົມຂອງການ
ບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າໃນແຜນ IEP ຂອງ Sally. ການຜ່າຕັດເຊ່ອມຂໍກ
້ ະດູກສັນຫງ
ັ ຂອງ
Sally ເຮັດໃຫ້ທ່ານັ່ງຂອງລາວໃນລົດເຂັນປ່ຽນໄປຢ່າງຫວງຫາຍ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ການຜ່າຕັດ,
ລາວມີບັນຫາຢ່າງໃຫຍ່ຫວງໃນເລ່ອງການຄວບຄຸມການຫາຍໃຈໃນເວລາທີ່ລາວເວົ້າ
ເພາະວ່າດຽວນີລ
້ າວນັ່ງຕັ້ງຊກ
່ ວ່າ. ເຖິງແມ່ນຈະເປັນແບບນີ,້ ເຂດການສກສາປັດຈຸບັນຂອງ
ລາວອ້າງວ່າການເວົ້າຂອງລາວດີຂ້ນແລ້ວ ແລະ ພະຍາຍາມຫຸດຜ່ອນ ຫ ຢຸດເຊົາການ
ບໍລິການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າຂອງລາວ. ທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາຂອງ Sally ກໍາລັງຢູ່ໃນ
ຂັ້ນຕອນຊ່ວຍເຫອຄອບຄົວຂອງລາວຕໍ່ສເູ້ ພ່ອຮັກສາການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າຂອງລາວ.
ຖ້າ Sally ບໍສ
່ າມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການເຫົ່ານີຜ
້ ່ານໂຮງຮຽນ, ລາວອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກ
ຫາການບໍລິການຈາກສູນປະຈໍາເຂດໃນຖານະເປັນຜູຈ
້ ່າຍແຫ່ງສຸດທ້າຍ. ສະນັ້ນ ສູນປະຈໍາ
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ເຂດມີພັນທະໃນການຊ່ວຍ Sally ຊອກຫາແຫ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫອທົ່ວໄປສໍາລັບການບໍາບັດແກ້
ໄຂການເວົ້າທີ່ໃຫ້ທນໂດຍໂຮງຮຽນຂອງລາວຜ່ານການບໍລິການທີ່ຕໍ່ເນ່ອງຈາກທີ່ປກສາດ້ານ
ການສກສາຂອງລາວ.
ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ເນ່ອງຈາກສຸຂະພາບທີ່ບບ
ໍ່ ອບບາງຂອງ Sally ແລະ ການບໍສ
່ າມາດດູແລຕົນ
ເອງທາງຮ່າງກາຍໄດ້, ໂຄງການຂອງເຂດການສກສາຂອງລາວຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່
ເນ່ອງເພ່ອຮັບປະກັນວ່າລາວໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງທີຈ
່ ໍາເປັນໃນເວລາຢູໂ່ ຮງຮຽນ. ໂດຍບໍ່
ມີການດູແລເບິ່ງແຍງນັ້ນ, ລາວຈະບໍສ
່ າມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ຈະພາດແຫ່ງການ
ບໍລິການຫັກຂອງລາວສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄວເຂົ້າຮຽນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ. ເຂດການສກສາບໍ່
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍຂອງລາວໄດ້ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ສຸຂະພາບຂອງລາວຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫອຢ່າງຕໍ່ເນ່ອງຈາກທີ່ປກ
ສາດ້ານການສກສາຂອງລາວເພ່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຂຽນການບໍລິການທີ່ຖກຕ້ອງໃສ່ໃນແຜນ
IEP ຂອງລາວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນ IEP ຂອງລາວ.
C.ສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະໃຫ້ທນການບໍລກ
ິ ານທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາເພອ
່ ຊ່ວຍ SALLY
ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆຈາກເຂດການສກສາຂອງລາວ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສູນປະຈໍາເຂດບໍສ
່ າມາດຊ້ “ການບໍລິການສກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸສາມປີ
ຫາ 17 ປີ ໄດ້” ແຕ່ອາດຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ຖ້າ “ການບໍລິການນັ້ນແມ່ນວິທີຕົ້ນ ຫ ສໍາຄັນເພ່ອ
ເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບດ້ານຮ່າງກາຍ, ການຮັບຮູ້ ຫ ຈິດສັງຄົມຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີ່ມີຄວາມພິການ
ດ້ານພັດທະນາການດີຂ້ນ ຫ ການບໍລິການນັ້ນແມ່ນຈໍາເປັນເພ່ອເຮັດໃຫ້ຜໃູ້ ຊ້ບໍລິການນັນ
້ ສບຕໍ່
ໄດ້ຢເູ່ ຮອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍມ
່ ີການບໍລິການທາງເລອກອນ
່ ເພ່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການນັ້ນ”. WIC ຂໍ້ 4648.5(a)(3) ແລະ (c).
ສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ທນສໍາລັບທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາຂອງ Sally ໂດຍອີງໃສ່
WIC ຂໍ້ 4648.5. ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ 4648.5 ບໍຫ
່ ້າມສູນປະຈໍາເຂດຈາກການໃຫ້ທນແກ່
ການບໍລິການທີ່ປກສາດ້າການສກສາ ເພາະວ່າ: 1) ການບໍລິການທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາບໍແ
່ ມ່ນ “ການ
ບໍລກ
ິ ານດ້ານການສກສາ” ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-17, ໃນຄວາມຮູ້ສກທົ່ວໄປ; ແລະ 2) ເຖິງ
ແມ່ນວ່າການບໍລິການທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາຈະມີຄຸນສົມບັດເປັນການບໍລິການດ້ານ “ການສກສາ”
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-17 ປີ, Sally ມີຄນ
ຸ ສົມບັດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ.
1. ການບໍລກ
ິ ານທີ່ SALLY ຕ້ອງການບໍແ
່ ມ່ນການບໍລກ
ິ ານດ້ານການສກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸ 3 ຫາ 17 ປີ, ສະນັນ
້ ອາດຈະໄດ້ຮບ
ັ ທນຈາກ SDRC ໄດ້.
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ການບໍລິການທີ່ຄອບຄົວຂອງ Sally ຮ້ອງຂໍບແ
ໍ່ ມ່ນ “ການບໍລິການດ້ານການສກສາ” ໃນຄວາມ
ຮູ້ສກທົ່ວໄປ, ແຕ່ວ່າການບໍລິການທີ່ປກສາ ຫ ການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນນັ້ນແມ່ນເພ່ອຊ່ວຍ
Sally ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການສກສາທີ່ເໝາະສົມຜ່ານແຫ່ງການບໍລິການທົ່ວໄປ.
WIC ຂໍ້ 4648.5, ທີປ
່ ະກາດໃຊ້ເພ່ອຕອບໂຕ້ກັບວິກິດການດ້ານການເງິນຂອງລັດຄາລິຟໍເນັຍ,
ແມ່ນການນໍາໃຊ້ສະເພາະຂອງກົດລະບຽບທົ່ວໄປວ່າສູນປະຈໍາເຂດບໍຄ
່ ວນຈ່າຍຄ່າບໍລິການທີ່
ມີໃຫ້ຜໃູ້ ຊ້ບໍລິການຜ່ານແຫ່ງການບໍລິການທົ່ວໄປ. ມັນຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ສູນປະຈໍາເຂດຈ່າຍຄ່າການ
ສກສາຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ເມ່ອຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການຄວນໄດ້ຮັບການສກສາຈາກເຂດການສກສາໃນ
ທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົາ
້ ແທນ. ຄອບຄົວຂອງ Sally ບໍໄ່ ດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສູນປະຈໍາເຂດວ່າຈ້າງຄົນ
ອນ
່ ເຮັດໜ້າວຽກຂອງເຂດການສກສາ, ແຕ່ຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການທີ່ປກສາດ້ານການສກສາ
ເພ່ອຊ່ວຍ Sally ບັງຄັບໃຫ້ເຂດການສກສາຂອງລາວໃຫ້ການສກສາແກ່ລາວຢ່າງເໝາະສົມ.
ການບໍລິການທີ່ຮ້ອງຂໍຈະຮັບໃຊ້ຈດ
ຸ ປະສົງຂອງຂໍ້ 4648.5 ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າ Sally ສບ
ຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການທີເ່ ໝາະສົມຈາກແຫ່ງການສກສາທີຖ
່ ກຕ້ອງ.
ສະນັ້ນ, WIC ຂໍ້ 4648.5 ບໍຫ
່ ້າມການຈ່າຍຄ່າການບໍລິການທີ່ປກສາດ້ານການສກສາສໍາລັບ
Sally ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດຄວນຈ່າຍຄ່າການບໍລິການເຫົ່ານັ້ນເພ່ອຊອກຫາແຫ່ງທນທົ່ວໄປ
ສໍາລັບການບໍລິການທີ່ Sally ຕ້ອງການ.
2. ເຖິງແມ່ນວ່າການບໍລກ
ິ ານທີ່ SALLY ຕ້ອງການບໍແ
່ ມ່ນການບໍລກ
ິ ານດ້ານການສກສາ
ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3-17 ປີ, SALLY ມີຄນ
ຸ ສົມບັດໄດ້ຮບ
ັ ການຍົກເວັນ
້ .
ເຖິງແມ່ນການບໍລິການຂອງທີ່ປກສາດ້ານການສກສາແມ່ນ “ການບໍລິການດ້ານການສກສາ”
ສໍາລັບເດັກອາຍຸ 3-17 ປີ, ແຕ່ Sally ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການໂຈະສິດ
ອໍານາດການຊ້ ເພາະວ່າການບໍລິການທີ່ລາວຂໍເອົາແມ່ນຈໍາເປັນເພ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລາວເຂົ້າ
ເຖິງການສກສາຂອງລາວ ແລະ ສະນັ້ນ ຈິງ
່ ສໍາຄັນຫາຍໃນການເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກຄວາມ
ພິການຂອງລາວດີຂ້ນ. ຍິງ
່ ກວ່ານັ້ນ, ບໍມ
່ ີການບໍລິການທາງເລອກອ່ນທີ່ມໃີ ຫ້ເພ່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ Sally.
ສໍາລັບຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການສູນປະຈໍາເຂດທີມ
່ ີສິດໄດ້ຮບ
ັ ການສກສາພິເສດ, ໂຮງຮຽນແມ່ນແຫ່ງການ
ບໍລິການຕົ້ນຕໍເພ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກຄວາມພິການຂອງລາວດີຂ້ນ. ແຜນ IPP ຫ້າສຸດ
ຂອງ Sally ຮັບຮູ້ວາ
່ ລາວມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຫາຍຢ່າງ. ນອກນັ້ນມັນຍັງອາໄສໃສ່ຫັກສູດ
ຂອງໂຮງຮຽນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງເພ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ຕົວຢ່າງ, ມັນໂອ້
ລົມສິງ
່ ທ້າທາຍດ້ານການເວົ້າຂອງລາວ ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາ “ຜົນໄດ້ຮັບ” ສໍາລັບການເວົ້າ
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ເພາະວ່າລາວກໍາລັງໄດ້ຮັບການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າຢູໂ່ ຮງຮຽນ ແລະ ມັນລວມເອົາຜົນໄດ້
ຮັບທີກ
່ ໍານົດໃຫ້ລາວເຂົ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍຢູໂ່ ຮງຮຽນເພ່ອສ້າງຄວາມແຂງແຮງຂອງ
ລາວ ເພ່ອໃຫ້ລາວສາມາດຮຽນໃຊ້ສ້ອມປ້ອນອາຫານຕົນເອງ.
ການຕໍ່ສຂ
ູ້ ອງ Sally ກັບເຂດການສກສາຂອງລາວໃນອະດີດຜ່ານມາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບາງ
ຄົນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ລະມັດລະວັງໃນຂະບວນການ IEP ຂອງລາວເພ່ອຮັບ
ປະກັນວ່າລາວສາມາດໄດ້ຢໂູ່ ຮງຮຽນ ແລະ ປອດໄພ. ໃນເບ້ອງຕົ້ນ ໂຮງຮຽນຂອງລາວປະຕິ
ເສດບໍດ
່ ັດແປງຫ້ອງນໍ້າຢູໂ່ ຮງຮຽນ ເພ່ອໃຫ້ລາວສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ ແລະ ບັນຫາໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂພຽງແຕ່ດ້ວຍການແຊກແຊງຊ່ວຍເຫອຈາກທີ່ປກສາດ້ານການສກສາຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.
Sally ເກີດພາວະການຂັບຖ່າຍອຸດຕັນໃນລະຫວ່າງຊັ້ນຮຽນທີຫົກຂອງລາວ ເຊິ່ງແມ່ຂອງລາວ
ເຊ່ອວ່າເກີດຂ້ນເນ່ອງຈາກທາງໂຮງຮຽນບໍພ
່ າອອກຈາກລົດເຂັນເລ້ອຍໆພຽງພໍ (ໂດຍໃຫ້
ເຫດຜົນວ່າໂຮງຮຽນບໍມ
່ ພ
ີ ະນັກງານພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ). ບັນຫານີຈ
້ ໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂຈາກທີ່ປກສາດ້ານການສກສາເຊັ່ນກັນ.
ສຸດທ້າຍ, Sally ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເພ່ອໃຫ້ການບໍລິການຂອງ
ໂຮງຮຽນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມພິການຂອງລາວດີຂ້ນ ແລະ ການບໍລິການຈາກທີປ
່ ກສາດ້ານ
ການສກສາສບຕໍເ່ ປັນເຄ່ອງມໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ເຂດການສກສາ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າບໍເ່ ຊ່ອຖໄດ້ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງຮ່າງກາຍຂອງລາວ, ຮັກສາໃຫ້
ລາວປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ໂຮງຮຽນ. ນອກນັ້ນລາວຍັງມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄ່ອຍໆ
ປ່ຽນແປງສໍາລັບການບໍລິການຜ່ານເຂດການສກສາ ເຊັ່ນວ່າ ການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ
ແລະ ພາລະສກສາແບບດັດປັບ ເພ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກພາວະສະໝອງອໍາມະພາດຂອງ
ລາວດີຂ້ນ. ຄອບຄົວ X ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບເຂດການສກສາສໍາລັບແຕ່ລະການບໍລິການທີ່ລາວ
ຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນໃນການເຮັດສິ່ງນັ້ນພຽງແຕ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫອຂອງທີປ
່ ກສາດ້ານ
ການສກສາເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ ການບໍລິການຂອງທີ່ປກສາດ້ານການສກສາຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ
ຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບການເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກຄວາມພິການຂອງ Sally ດີຂ້ນ.
ສຸດທ້າຍ, ບໍມ
່ ແ
ີ ຫ່ງການຊ່ວຍເຫອອນ
່ ທີ່ມີໃຫ້ເພ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ Sally
ສໍາລັບການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປກສາດ້ານການສກສາ. ແຫ່ງການບໍລິການທົ່ວໄປ ຫ “ທາງ
ເລອກ” ຕໍກ
່ ັບຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການໃດໜ່ງທີຊ
່ ີ້ບອກຢ່າງຈະແຈ້ງທີສ
່ ຸດໂດຍ WIC ຂໍ້ 4648.5 ແມ່ນເຂດ
ການສກສາຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ. ເຂດການສກສາຂອງ Sally ໄດ້ລົ້ມເຫວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກໃນ
ການໃຫ້ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມແກ່ລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງທີ່ປກສາດ້ານການສກສາ
ຂອງລາວແມ່ນເພ່ອຮ້ອງຂໍ ຫ ບັງຄັບໃຫ້ເຂດການສກສາສະໜອງສິ່ງທີ່ Sally ຕ້ອງການ.
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ໃນຂະນະທີ່ມີໜ່ວຍງານອນ
່ ທີ່ສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນໃນເລ່ອງການສກສາພິເສດຢູ່ໃນ
ຊຸມຊົນ, ແຕ່ແຫ່ງການຊ່ວຍເຫອອ່ນບໍມ
່ ີໃຫ້ແກ່ Sally. Sally ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວມີ
ຄວາມສໍາພັນໃນການເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານກັບທີ່ປກສາດ້ານການສກສາປັດຈຸບັນຂອງລາວາ ຜູ້
ທີ່ຄອບຄົວໃຊ້ເພາະວ່າລາວແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສູນປະຈໍາເຂດຜູທ
້ ີ່ຖກມອບໝາຍໃຫ້
ຮັບຜິດຊອບພວກເຂົາໂດຍສູນປະຈໍາເຂດ. ຖ້າ Sally ຈໍາເປັນຕ້ອງເລີ່ມຮ່ວມວຽກກັບຄົນອນ
່
ດຽວນີ,້ ຄົນໃໝ່ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫວງຫາຍໃນການຮຽນຮູພ
້ ້ນຖານຂອງລາວ. ນີ້
ຈະບໍມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ມັນເປັນໄປໄດ້ວາ
່ ບຸກຄົນໃໝ່ຈະບໍເ່ ຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລາວໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຄກັບທີປ
່ ກສາຄົນປັດຈຸບນ
ັ . ຜູສ
້ ະໜັບສະໜູນຄົນໃໝ່ອາດຈະບໍເ່ ຂົ້າໃຈ
ປະຫວັດການຕໍ່ສຂ
ູ້ ອງ Sally ກັບເຂດການສກສາ ຫ ບໍສ
່ າມາດໄດ້ປະໂຫຍດຈາກ
ຄວາມສໍາພັນໃນການເຮັດວຽກຂອງທີ່ປກສາຄົນປັດຈຸບນ
ັ ກັບທາງເຂດການສກສາ.
ກອງປະຊຸມແຜນ IEP ຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ Sally ມີກໍານົດຈັດຂ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2015; ລາວ
ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫອຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຢູແ
່ ລ້ວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ລາວຢູກ
່ ອງປະຊຸມ IEP ແລະ ໃນການຕິດຕາມຜົນຕ່າງໆຫັງຈາກກອງປະຊຸມນັ້ນ. ໂດຍສະ
ເພາະມັນສໍາຄັນວ່າທີ່ປກສາດ້ານການສກສາປັດຈຸບັນຂອງລາວມີໂອກາດສບຕໍເ່ ຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ
ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງລາວກັບເຂດການສກສາເລ່ອງການບໍາບັດແກ້ໄຂການເວົ້າທີ່ລາວໄດ້
ເລີ່ມດໍາເນີນບັນຫານີມ
້ າແລ້ວ.
ມັນຈະແຈ້ງຈາກຄໍາຕັດສິນປີ 2010 ຂອງຜູພ
້ ິພາກສາ ALJ Donald Cole ວ່າ ສະພາບຂອງ
Sally ແມ່ນບໍປ
່ ົກກະຕິ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫອຢ່າງຕໍເ່ ນ່ອງຈາກທີ່ປກສາດ້ານ
ການສກສາເພ່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລາວ. ໃນເວລານີ,້
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ Sally ສາມາດຖກຕອບສະໜອງໄດ້ຜ່ານການບໍລິການທີ່ຕໍ່ເນ່ອງຈາກທີ່
ປກສາດ້ານການສກສາຂອງລາວໃຊ້ຮ່ວມງານກັນມາດົນນານແລ້ວ.
IV.ຂໍສ
້ ະຫບ
ູ
Sally X ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍລິການຈາກທີ່ປກສາດ້ານການສກສາທີໃ່ ຫ້ທນໂດຍສູນປະຈໍາ
ເຂດ ເພ່ອຊ່ວຍໃຫ້ລາວເຂົ້າເຖິງແຫ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫອທົ່ວໄປທີ່ສໍາຄັນ - ການສກສາພິເສດ
ຜ່ານເຂດການສກສາຂອງລາວ. ສູນປະຈໍາເຂດມີພັນທະຕາມກົດໝາຍໃນການຈັດຫາ
ແຫ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫອທົວ
່ ໄປນີໃ້ ຫ້ແກ່ລາວ. ສູນປະຈໍາເຂດບໍຖ
່ ກຫ້າມຈາກການເຮັດສິ່ງນັ້ນ
ເພາະວ່າການບໍລິການຈາກທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາຂອງ Sally ບໍແ
່ ມ່ນ “ການບໍລິການດ້ານ
ການສກສາ” ສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3-17 ປີ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນການບໍລິການທີ່ລາວ
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ຕ້ອງການຈະຖວ່າເປັນການບໍລິການດ້ານການສກສາກໍຕາມ, ແຕ່ Sally ມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ
ການຍົກເວັ້ນຈາກຂໍຈ
້ ໍາກັດຕໍ່ກັບການຈ່າຍຄ່າການບໍລິການດ້ານການສກສາ ເພາະວ່າການ
ບໍລິການນີສ
້ ໍາຄັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ຜົນກະທົບຈາກຄວາມພິການຂອງລາວດີຂ້ນ ແລະ ບໍ່ມໃີ ຫ້
ຂາກແຫ່ງການບໍລິການອນ
່ ໃດໆ. ສະນັ້ນ ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງໃຫ້ທນແກ່ການບໍລິການທີ່
ປກສາດ້ານການສກສາສໍາລັບ Sally X.
ສົ່ງມາໂດຍຄວາມເຄົາລົບໂດຍ:
Bill X
ພໍ່ຂອງ Sally X
ວັນທີ:
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ພາກຕິດຄັດ E: ຄໍາຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນການປົກຄອງ
ຕໍ່ໜາ
້
ຫ້ອງການໄຕ່ສວນກົດໝາຍປົກຄອງ
ລັດຄາລິຟໍເນັຍ
ໃນເລ່ອງການຍົກເວັ້ນສໍາລັບ
ທີ່ປກສາດ້ານການສກສາ OAH No. 2015000000 ສໍາລັບ:
SALLY X.
ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ,
ແລະ
ສູນປະຈໍາເຂດ,
ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການ.
ຄໍາຕັດສິນ
Mary Smith, ຜູພ
້ ິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ, ຫ້ອງການໄຕ່ສວນການປົກຄອງ, ລັດຄາລິຟໍ
ເນັຍ, ໄດ້ໄຕ່ສວນເລ່ອງນີຢ
້ ເູ່ ມອງລອສແອນເຈີລສ
ິ , ລັດຄາລິຟໍເນັຍ, ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ
2011.
Bill X., ພໍຂ
່ ອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ, ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຜຮ
ູ້ ຽກຮ້ອງສິດຜູທ
້ ີ່ບໄໍ່ ດ້ມາປະກົດຕົວສໍາລັບ
ການໄຕ່ສວນຍຸຕທ
ິ ໍານີ້.
Ryan M., Esq., ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການ, ສູນປະຈໍາເຂດ (RC).
ໄດ້ຮັບຫັກຖານທາງປາກເປົ່າ ແລະ ເປັນເອກະສານແລ້ວ ແລະ ເລ່ອງໄດ້ຖກສົ່ງໃນວັນທີ 12
ກັນຍາ 2011.
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ປະເດັນບັນຫາ
1. ມີການຍົກເວັ້ນພາຍໃຕ້ປະມວນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖານສົງ
ເຄາະ (Welfare and Institutions Code) ຂໍ້ 4648.5 ທີອ
່ ະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້
ບໍລິການໃຫ້ທນແກ່ທີ່ປກສາດ້ານການສກສາຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດຫບໍ?
່
ຂໍເ້ ທັດຈິງທີຄ
່ ົ້ນພົບ

ເລ່ອງອໍານາດຕັດສິນ
1. ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2011, ສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດແຈ້ງການການດໍາເນີນ
ທີ່ສະເໜີມາທີປ
່ ະຕິເສດການໃຫ້ທນແກ່ທປ
ີ່ ກສາດ້ານການສກສາສໍາລັບຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ. ໃນວັນ
ທີ 25 ກໍລະກົດ 2011, ສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດສໍາລັບການໄຕ່ສວນ
ຍຸຕທ
ິ ໍາທີ່ຄັດຄ້ານຄໍາຕັດສິນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ເກີດການອຸທອນນີ.້

ການມີສິດຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນປັດຈຸບັນ
2. ຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດແມ່ນເດັກຍິງອາຍຸ 14 ປີທມ
ີ່ ີພາວະອໍາມະພາດສະໝອງ ແລະ ປັນຍາອ່ອນ
ຮຸນແຮງ. ອີງຕາມຄໍາສັ່ງໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ 2010 ທີເ່ ກີດຈາກການໄຕ່ສວນການປົກຄອງໃນ
ຄັ້ງກ່ອນ, ໃນປັດຈຸບັນ ສູນປະຈໍາເຂດໃຫ້ທນ 16 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ເດອນສໍາລັບການບໍລິການທີ່ປກສາ
ດ້ານການສກສາ ເພ່ອຊ່ວຍຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດໃນເລ່ອງແຜນການສກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP)
ຂອງລາວ.

ກົດໝາຍ Lanterman ແລະ ສູນປະຈໍາເຂດ
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການສໍາລັບຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການ (ກົດໝາຍ
Lanterman) ຖກພົບເຫັນໃນປະມວນກົດລະບຽບດ້ານສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖານສົງ
ເຄາະ ຂໍທ
້ ີ 4500 et seq.
4. ພະແນກບໍລິການດ້ານພັດທະນາການ (DDS) ແມ່ນໜ່ວຍງານພາກລັດໃນລັດຄາລິຟເໍ ນັຍ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການດູແລເບ່ງແຍງ, ການຄຸ້ມຄອງ
ຮັກສາ ແລະ ການປິ່ນປົວບຸກຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມພິການດ້ານພັດທະນາການພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
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Lanterman. (Welf. & Inst. ປະມວນກົດລະບຽບ, ຂໍທ
້ ີ 4416.)
ເພ່ອປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງກົດໝາຍຂອງຕົນ, ພະແນກ DDS
ເຮັດສັນຍາກັບໜ່ວຍງານຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລພາກເອກະຊົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ສູນປະຈໍາເຂດ"
ເພ່ອໃຫ້ຜູ້ພິການດ້ານພັດທະນາການມີ "ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍ
ເຫອຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມທີສ
່ ຸດສໍາລັບເຂົາເຈົ້າຕະຫອດຊີວດ
ິ ຂອງເຂົາເຈົ້າ". (Welf. & Inst.
ປະມວນກົດລະບຽບ, ຂໍທ
້ ີ 4620.)
5. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນປະຈໍາເຂດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຂອງຕົນຖກກໍານົດໄວ້ໃນປະມວນ
ກົດລະບຽບດ້ານສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖານສົງເຄາະ (Welfare and Institutions
Code) ຂໍ້ 4640-4659.

ການແກ້ໄຂກົດໝາຍ Lanterman ໃນປີ 2009
6. ລັດຄາລິຟໍເນັຍກໍາລັງປະສົບກັບການຂາດແຄນງົບປະມານທີ່ບເໍ່ ຄີຍມີມາກ່ອນ. ທຸກຂົງເຂດ
ຂອງລັດຖະບານຂັ້ນລັດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການດ້ານການເງິນນີ້ ລວມທັງພະແນກ
DDS. ມີການຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ Assembly Bill 9 (AB 9) ເຊິ່ງແກ້ໄຂກົດໝາຍ
Lanterman ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຕໍກ
່ ັບສະພາບການທີລ
່ ໍາບາກທາງ
ເສດຖະກິດ. ຂໍ້ 4648.5 ໄດ້ຖກເພີ່ມໃສ່ປະມວນກົດລະບຽບດ້ານສະຫວັດດີການ ແລະ
ສະຖານສົງເຄາະ ເຊິ່ງກໍານົດ:
"(a) ເຖິງຈະມີຂໍ້ກໍານົດອນ
່ ໃດໆກໍຕາມຂອງກົດໝາຍ ຫ ກົດລະບຽບທີຂ
່ ັດກັນ, ໂດຍມີ
ຜົນແຕ່ວນ
ັ ທີ 1 ກໍລະກົດ 2009, ສິດອໍານາດຂອງສູນປະຈໍາເຂດໃນການຊກ
້ ານ
ບໍລິການຕໍ່ໄປນີຈ
້ ະຕ້ອງຖກໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ລໍຖາ
້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານທາງ
ເລອກສ່ວນບຸກຄົນ (Individual Choice Budget) ແລະ ການຢັ້ງຢນໂດຍຫົວໜ້າພະ
ແນກການບໍລິການດ້ານພັດທະນາການວ່າງົບປະມານທາງເລອກສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຖກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປະຢັດງົບປະມານຂອງລັດທີ່ພຽງພໍ
ເພ່ອລົບລ້າງຄ່າໃຊ້ຈາ
່ ຍຂອງການສະໜອງການບໍລິການຕໍ່ໄປນີ:້
(1) ການບໍລິການຕັ້ງແຄັມ ແລະ ຄ່າເດີນທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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(2) ກິດຈະກໍາພັກຜ່ອນທາງສັງຄົມ, ຍົກເວັ້ນສໍາລັບກິດຈະກໍາເຫົ່ານັ້ນທີ່ຈດ
ັ ຫາເປັນໂຄງການ
ຕອນກາງເວັນທີອ
່ ງ
ີ ໃສ່ຊຸມຊົນ.
(3) ການບໍລິການດ້ານການສກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸສາມຫາ 17 ປີ.
(4) ການບໍາບັດທີ່ບແ
ໍ່ ມ່ນທາງການແພດ ລວມມີ ແຕ່ບຈ
ໍ່ ໍາກັດ ກາຜ່ອນຄາຍແບບສະເພາະພິ
ເສດ, ສິລະປະ, ການຟ້ອນ ແລະ ດົນຕີ.
(b) ສໍາລັບຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການສູນປະຈໍາເຂດທີໄ່ ດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ຍ່ອຍ
(a) ເປັນສ່ວນໜ່ງຂອງແຜນໂຄງການສ່ວນບຸກຄົນ (IPP) ຫ ແຜນການບໍລິການຄອບຄົວສະ
ເພາະບຸກຄົນ (IFSP) ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂໍຫ
້ ້າມໃນຂໍຍ
້ ່ອຍ (a) ຈະມີຜົນນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ
2009.
(c) ອາດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນໄປໃນສະພາບການພິເສດ ເພ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຊ້
ການບໍລິການໃດໜ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຍ່ອຍ (a) ເມ່ອສູນປະຈໍາເຂດຕັດສິນກໍານົດວ່າ “ການ
ບໍລິການນັ້ນແມ່ນວິທີຕົ້ນ ຫ ສໍາຄັນເພ່ອເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບດ້ານຮ່າງກາຍ, ການຮັບຮູ້ ຫ ຈິດ
ສັງຄົມຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທີມ
່ ີຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການດີຂ້ນ ຫ ການບໍລິການນັ້ນ
ແມ່ນຈໍາເປັນເພ່ອເຮັດໃຫ້ຜໃູ້ ຊ້ບໍລິການນັ້ນສບຕໍ່ໄດ້ຢເູ່ ຮອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ບໍມ
່ ີການ
ບໍລິການທາງເລອກອນ
່ ເພ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູໃ້ ຊ້ບໍລິການນັ້ນ”.

ຂໍປ
້ ະມວນກົດລະບຽບໃໝ່ບໄໍ່ ດ້ກໍານົດຄວາມໝາຍ "ສະພາບການພິເສດ" ຫ ຊີບ
້ ອກວ່າແມ່ນ
ຫຍັງປະກອບເປັນ "ວິທກ
ີ ານຕົ້ນຕໍ ຫ ສໍາຄັນຢ່າງຍິງ
່ ສໍາລັບການເຮັດໃຫ້" ຄວາມພິການດ້ານ
ພັດທະນາການຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການດີຂ້ນ ເພ່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜໃູ້ ຊ້ບໍລິການສບຕໍໄ່ ດ້ຮັບການ
ບໍລິການເຫົ່ານີ້, ເຊິ່ງເຂົ້າໃຈ ປະການຕັດສິນກໍານົດນີໃ້ ຫ້ແກ່ແຕ່ລະສູນປະຈໍາເຂດ ແລະ ຜູ້
ພະຍາຫາຂໍເ້ ທັດຈິງເປັນຜູຕ
້ ັດສິນກໍານົດ ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ.

ຫັກຖານທີ່ສະເໜີໃນການໄຕ່ສວນ
7. Warren W., ຜູຈ
້ ດ
ັ ການໂຄງການຂອງສູນປະຈໍາເຂດ, ໃຫ້ການວ່າຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດໄດ້ມີ
“ການປ່ຽນແປງໃນສະພາບການ" ແລ້ວ ເຊິ່ງເມ່ອບໍດ
່ ົນມານີລ
້ າວໄດ້ເລີມ
່ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມແຫ່ງໃໝ່ແລ້ວ ເຊິ່ງສົງ
່ ຜົນເຮັດໃຫ້ບມ
ໍ່ ີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີທີ່ປກສາດ້ານການ
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ສກສາອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າບັນຫາຂອງລາວແມ່ນຢູ່ກັບໂຮງຮຽນເກົ່າຂອງລາວ. ນອກນັ້ນ ລາວ
ຍັງໃຫ້ການວ່າເຖິງແມ່ນທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາຄົນປັດຈຸບັນຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ, Deborah
P., ຈະແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງສູນປະຈໍາເຂດກໍຕາມ, ແຕ່ລາວບໍໄ່ ດ້ສະໜອງລາຍງານຄວາມ
ຄບໜ້າຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສູນປະຈໍາເຂດບໍຕ
່ ້ອງການໃຊ້ການບໍລິການຂອງລາວ
ອີກຕໍໄ່ ປ. ແນວໃດກໍຕາມ, ລາວຍອມຮັບວ່າທາງສູນປະຈໍາເຂດສບຕໍໃ່ ຫ້ທນການບໍລິການຂອງ
ລາວໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ລາວບໍໄ່ ດ້ສົ່ງລາຍງານ.
8. ພໍແ
່ ມ່ຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດໄດ້ໃຫ້ການທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຊ່ອຖໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸງ
້ ຍາກ
ຢ່າງຕໍ່ເນ່ອງທີ່ພວກເຂົາມີກັບເຂດການສກສາຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ໃນການໃຫ້ເຂດການ
ສກສານັ້ນສະໜອງການບໍລິການທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມທີກ
່ ໍານົດໄວ້ໃນແຜນ
IEP. ນອກນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງອະທິບາຍວ່າ Deborah P. ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບສະພາບການ
ຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດເປັນຢ່າງດີ, ແມ່ນເຄ່ອງມສໍາຄັນໃນການຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການທີ່ຈາ
ໍ
ເປັນ ແລະ ແມ່ນອົງປະກອບທີສ
່ ໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຂອງຂະບວນການ IEP ຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ.
ເຖິງຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນແຫ່ງໃໝ່, ແຕ່ທຸກການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນ IEP ຍັງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບັດ. ຍິ່ງກວ່ານັ້ນ, ຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ເຂດການສກສາຍັງຕົກລົງ
ກັນບໍໄ່ ດ້ໃນຂະນະນີກ
້ ່ຽວກັບການບໍລິການແກ້ໄຂການເວົ້າຂອງລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຊ່ວງປ່ຽນຜ່ານ
ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນໃໝ່ແມ່ນໄລຍະທີມ
່ ີຄວາມຫຍຸງ
້ ຍາກຫາຍ.

ການປະເມີນຜົນ
9. ຄວາມມີນໍ້າໜັກກວ່າຂອງຫັກຖານໄດ້ກໍານົດວ່າຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດມີຄນ
ຸ ສົມບັດໄດ້ຮັບການຍົກ
ເວັ້ນອີງຕາມປະມວນກົດລະບຽບດ້ານສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖານສົງເຄາະ ຂໍທ
້ ີ 4648.5,
ຂໍ້ຍ່ອຍ (c). ບໍມ
່ ຫ
ີ ັກຖານພຽງພໍເພ່ອກໍານົດວ່າຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດບໍຈ
່ ໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍລິການ
ຈາກທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາອີກຕໍ່ໄປ. ບໍວ
່ າ
່ ຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, ເຂດການສກສາຂອງຜູ້
ຮຽກຮ້ອງສິດປະກົດວ່າໄດ້ເປັນຄູຮ
່ ່ວມງານທີ່ເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງໃນການສກສາຂອງລາວ
ແລະ ມັນພຽງແຕ່ຜ່ານການດໍາເນີນການຂອງ Deborah P. ທີເ່ ຮັດໃຫ້ເຂດການສກສາໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມ. ການຢຸດເຊົາການບໍລິການຂອງລາວໃນເວລານີຈ
້ ະເປັນຜົນເສຍຢ່າງຍິ່ງຕໍກ
່ ັບ
ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວ. ສູນປະຈໍາເຂດບໍ່ສາມາດກໍານົດການປ່ຽນແປງຢ່າງ
ພຽງພໍໃນການສະພາບການຕ່າງໆເພ່ອຮອງຮັບການລົບລ້າງຄໍາສັ່ງຄັງ
້ ກ່ອນຂອງສານນີທ
້ ີ່
ກໍານົດການຍົກເວັ້ນສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການສກສາ. ບັນຫາຕ່າງໆລະຫວ່າງສູນປະຈໍາ
ເຂດ ແລະ Deborah P. ກ່ຽວກັບການບໍສ
່ ົ່ງລາຍງານຄວາມຄບໜ້າຢ່າງທ່ວງທັນເວລາຄວນ
ຖກແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມກວ່າເປັນບັນຫາພາຍໃນຂອງຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການ, ໂດຍທາງສູນປະຈໍາເຂດ
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ອາດຈະກັກເງິນຄ່າຈ້າງຂອງລາວໄວ້ຈົນກວ່າໄດ້ຮັບລາຍງານຄວາມຄບໜ້າ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂດຍ
ການລົງໂທດຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດໂດຍການເອົາລາວອອກຈາກກໍລະນີຂອງລາວ.
ຂໍສ
້ ະຫູບທາງກົດໝາຍ

ພາລະພິສດ
ູ ຫັກຖານ
1. ໃນການດໍາເນີນຄະດີທາງການປົກຄອງ, ຄກັນກັບໃນຄະດີແພ່ງທົ່ວໄປ, ຝ່າຍຢນຢັນສິດໂດຍ
ທົ່ວໄປມີພາລະຕ້ອງພິສດ
ູ ຫັກຖານ ລວມທັງພາລະການເກ້ຍກ່ອມໃຫ້ເຊ່ອຕາມຫັກຖານທີມ
່ ີ
ນໍ້າໜັກກວ່າ. (McCoy v. Board of Retirement (1986) 183 Cal.App.3d 1044,
1051-1052.) ສູນປະຈໍາເຂດມີພາລະກໍານົດວ່າການຍົກເວັ້ນສໍາລັບການບໍລິການດ້ານການ
ສກສາບໍມ
່ ີອກ
ີ ຕໍໄ່ ປ.

ກົດໝາຍ Lanterman
2. ກົດໝາຍທີ່ກໍານົດລະບຽບກົດໝາຍຮອບດ້ານທີເ່ ອີ້ນວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການ
ສໍາລັບຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການ (Lanterman Developmental Disabilities
Services Act) ເພ່ອກໍານົດຮູບແບບຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ຄົບຖ້ວນພຽງພໍ ເພ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນພິການດ້ານພັດທະນາການ
ແຕ່ລະຄົນ ໂດຍບໍສ
່ ົນເອງອາຍຸ, ລະດັບຄວາມພິການ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊີວິດ.
ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍນີມ
້ ີສອງດ້ານ: ເພ່ອປ້ອງກັນ ຫ ຫຸດຜ່ອນການໄປຢູ່ໃນສະຖານສົງ
ເຄາະຂອງຄົນພິການດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການຍ້າຍໜີຈາກຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ເພ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຮູບແບບການດໍາເນີນຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄົນ
ໄວດຽວກັນ ແລະ ເພ່ອມີຊີວິດທີ່ເພິ່ງພາຕົນເອງໄດ້ກວ່າ ແລະ ມີປະໂຫຍດກວ່າໃນຊຸມຊົນ.
(ການພົວພັນສໍາລັບຄົນປັນຍາອ່ອນ ກັບ ພະແນກການບໍລິການດ້ານພັດທະນາການ (1985)
38 Cal.3d 384, 388.) ມັນສໍາຄັນໃນການຮັບຮູ້ວາ
່ ບໍມ
່ ີການບໍລິການທີ່ຮ້ອງຂໍເອົາຂອງຜູ້
ຮຽກຮ້ອງສິດປະກົດວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫ ບໍກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງລາວ. ໃນ
ຄວາມຈິງ, ຫາຍໆການບໍລິການຕ້ອງຖກສະໜອງຕາມແຜນ IEP ແລະ ສໍາລັບເຫດຜົນໃດໆ
ທີ່ຍັງບໍຈ
່ ະແຈ້ງ, ເຂດການສກສາໄດ້ປະຕິເສດບໍຈ
່ ັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການເຫົ່ານັ້ນ.
3. ບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍ Lanterman ແມ່ນມີຢູ່ໃນຂໍເ້ ທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ.

ມີເຫດຜົນໃນການອະນຸຍາດຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວັ້ນສໍາລັບ

ໜ້າ 43 ໃນ 43

ທີ່ປກສາດ້ານການສກສາ
4. ຫັກຖານທີ່ມີນໍ້າໜັກກວ່າໄດ້ກໍານົດວ່າສູນປະຈໍາເຂດຄວນສບຕໍ່ໃຫ້ທນການບໍລິການທີ່
ປກສາດ້ານການສກສາສໍາລັບຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ. ຜູ້ຮຽກຮ້ອງສິດສບຕໍສ
່ ະແດງຫັກຖານທີພ
່ ຽງພໍ
ເພ່ອຮັບຮອງການຍົກເວັ້ນສໍາລັບການບໍລິການ.
ຄໍາສັ່ງ
ອະນຸຍາດຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາການຍົກເວົ້ນຂອງຜູ້ຮຽກຮ້ອງ ອີງຕາມປະມວນກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍ
ສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖານສົງເຄາະ ຂໍ້ 4648.5, ຂໍຍ
້ ່ອຍ (c). ສູນປະຈໍາເຂດຈະຕ້ອງສບຕໍ່
ໃຫ້ທນຄໍາຮ້ອງຂໍເອົາການບໍລິການທີປ
່ ກສາດ້ານການສກສາຂອງຜູຮ
້ ຽກຮ້ອງສິດ.
ລົງວັນທີ: 23 ກັນຍາ 2011
MARY SMITH
ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ
ຫ້ອງການໄຕ່ສວນການປົກຄອງ
ແຈ້ງການ
ນີແ
້ ມ່ນຄໍາຕັດສິນດ້ານການປົກຄອງສຸດທ້າຍ. ທັງສອງຝ່າຍມີຜນ
ົ ຜູກມັດຕາມຄໍາຕັດສິນນີ.້
ຝ່າຍໃດໜງ
່ ອາດຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນນີຫ
້ າສານທີມ
່ ອ
ີ າ
ໍ ນາດຕັດສິນໄດ້ພາຍໃນເກົາ
້ ສິບວັນ.

Disability Rights California ໄດ້ຮັບທນຈາກຫາກຫາຍແຫ່ງທນ, ສໍາລັບລາຍຊຄ
່ ົບຖ້ວນ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທນ, ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

