
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Trong tuần lễ 7 tháng 1, 2019, Phòng Giám Sát Các Trường Công Lập (PSM) của Sở Giáo Dục 
Tiểu Học và Trung Học sẽ tiến hành Đánh Giá Giám Sát Tập Trung Theo Cấp về Học Khu Công 
Lập Auburn.  Phòng Giám Sát Các Trường Công Lập sẽ đến từng học khu và trường công đặc 
cách (charter school) mỗi ba năm để giám sát sự tuân thủ đối với các quy định của liên bang và 
tiểu bang về giáo dục đặc biệt và dân quyền. Các lĩnh vực đánh giá liên quan đến giáo dục đặc 
biệt gồm có đánh giá học sinh, xác định điều kiện, quy trình của Nhóm Chương Trình Giáo Dục 
Cá Nhân Hóa (IEP), và lập cũng như triển khai IEP. Các lĩnh vực đánh giá liên quan đến dân 
quyền gồm có tình trạng bắt nạt, kỷ luật học sinh, kiềm chế thân thể, và sự tiếp cận bình đẳng đối 
với tất cả học sinh trong các chương trình của nhà trường. 

Ngoài buổi làm việc tại chỗ, tiếp xúc với phụ huynh là một phần quan trọng của quy trình đánh 
giá. Chủ tịch ban đánh giá từ Phòng Giám Sát Các Trường Công Lập sẽ gửi một bản khảo sát 
trực tuyến cho tất cả phụ huynh của các học sinh khuyết tật, tập trung vào các lĩnh vực chính của 
chương trình giáo dục đặc biệt của con họ. Kết quả khảo sát sẽ góp phần vào việc lập báo cáo. 
Trong quy trình đánh giá tại chỗ, Phòng Giám Sát Các Trường Công Lập sẽ phỏng vấn (các) chủ 
tịch của Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt (SEPAC) của Học 
Khu. Các hoạt động tại chỗ khác có thể gồm có phỏng vấn nhân viên và những nhà quản lý Học 
Khu, xem xét hồ sơ của học sinh, và quan sát tại chỗ.   

Phụ huynh và những người khác có thể liên hệ với Doreen Donovan-Barbera, Chủ Tịch Giám 
Sát Các Trường Công Lập, theo số (781) 338- 3725 hoặc DDonovan-Barbera@doe.mass.edu để 
yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại. Nếu một cá nhân yêu cầu một sự điều chỉnh, ví dụ như dịch 
vụ thông dịch, để tham gia phỏng vấn, Sở sẽ thực hiện những bố trí cần thiết. 

Với khoảng 60 ngày làm việc sau buổi làm việc tại chỗ, chủ tịch ban đánh giá sẽ gửi báo cáo cho 
Học Khu Công Lập Auburn với thông tin về các lĩnh vực trong đó Học Khu Công Lập Auburn 
đáp ứng hoặc vượt các yêu cầu quy định và các lĩnh vực trong đó Học Khu Công Lập Auburn 
cần được hỗ trợ để sửa chữa hoặc cải thiện phương pháp thực hành. Công chúng sẽ có thể truy 
cập báo cáo này tại www.doe.mass.edu/pqa/review/cpr/reports/. 
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