P5116 CAN THIỆP AN TOÀN KHẨN CẤP (ESI)
CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC:
Việc áp dụng tách biệt hoặc kiềm chế thể chất (Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp (ESI)) đối với
bất kỳ học sinh nào chỉ có thể được áp dụng khi học sinh thể hiện nguy cơ lập tức và hợp lý
gây hại về thể chất cho bản thân mình hoặc cho những người khác hoặc có liên quan đến
hành động bạo lực phá hoại tài sản. ESI sẽ chỉ nên được áp dụng sau khi các biện pháp thay
thế ít hạn chế hoặc xâm lấn hơn đã được xem xét và được xem là không khả thi. Một số
phương thức kiềm chế bị cấm và bất kỳ sự kiềm chế nào được áp dụng phải nhất quán với
chính sách này. Sự kiềm chế hoặc tách biệt sẽ không được sử dụng như là hình phạt hoặc kỷ
luật, như một biện pháp bị ép buộc hoặc trả thù, hoặc như là một tiện nghi cho một nhân
viên trường học.
Nguyên Tắc Xử Lý Hành Chính:
1. Những Ðịnh nghĩa:
a. “Xem xét Hành chính” có nghĩa là xem xét bởi hội đồng quản trị theo yêu cầu của một
phụ huynh.
b. “Kiềm Chế Hóa Chất” có nghĩa là sử dụng thuốc để điều khiển hành vi bạo lực của học
sinh hoặc hạn chế sự chuyển động của học sinh.
c. “Khiếu nại” có nghĩa là một văn bản mà một phụ huynh nộp để khiếu nại với sở giáo dục.
d. “Học Khu” có nghĩa là một khu học chánh được tổ chức theo luật của tiểu bang này để
duy trì một trường công cho một học kỳ theo K.S.A. 72-3115, và các sửa đổi bổ sung.
Thuật ngữ này sẽ bao gồm cơ quan quản lý của bất kỳ trường tư nào được công nhận.
e. “Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp” có nghĩa là việc áp dụng biện pháp tách biệt hoặc kiềm
chế.
f. “Sự cố” có nghĩa là mỗi rắc rối phải dùng các biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp.
g. “Phụ Huynh” có nghĩa là (1) cha mẹ ruột; (2) cha mẹ nuôi hợp pháp; (3) người hành động
như cha mẹ ruột như được định nghĩa trong K.S.A. 72-3122, và các sửa đổi bổ sung; (4)
giám hộ hợp pháp; (5) người chủ trương giáo dục cho một học sinh có tính ngoại lệ; (6)
một cha mẹ nuôi tạm thời, trừ khi học sinh là một đứa trẻ có tính ngoại lệ; hoặc (7) một
học sinh nào đã đạt tuổi trưởng thành hoặc là một vị thành niên sống tự lập.
h. “Hộ Tống Thể Chất” có nghĩa là tạm đụng hoặc giữ tay, cổ tay, cánh tay, vai, hoặc lưng
của một học sinh đang hành động, với một mục đích đưa em đến một địa điểm an toàn.
Hộ tống thể chất không phải là một can thiệp an toàn khẩn cấp (ESI).
i. “Kiềm Chế Thể Chất” có nghĩa là sử dụng sức mạnh của cơ thể để hạn chế đáng kể việc
chuyển động của học sinh, trừ khi rằng sự tiếp xúc đó được cho phép, khẩn khoản hoặc
không chủ ý. Sự tiếp xúc nhằm dỗ dành, giúp đỡ hoặc hướng dẫn sẽ không được xem là
kiềm chế thể chất.
j. “Kiềm Chế Cơ Học” có nghĩa là bất kỳ thiết bị hoặc đồ vật nào được sử dụng để hạn chế
việc chuyển động của học sinh và bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc sử dụng còng
tay.
k. “Viên chức Cảnh sát” có nghĩa là một cảnh sát viên hoặc nhân viên làm công ăn lương
toàn thời gian hoặc bán thời gian của tiểu bang, của một hạt, hoặc của một thành phố mà
nhiệm vụ của họ bao gồm ngăn ngừa hoặc phát hiện tội phạm và thi hành luật hình sự
hoặc giao thông của tiểu bang này hoặc của bất kỳ đô thị Kansas nào.
l. “Trường Học” có nghĩa là bất kỳ môi trường học tập nào, kể cả các trường nội trú hoặc
trường phi lợi nhuận hoặc trường ngoài công lập được công nhận, nhận tài trợ công hoặc
chịu sự quản lý của hội đồng giáo dục tiểu bang.
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m. “Cảnh sát trường học” có nghĩa là một cảnh sát làm việc cho một cơ quan thực thi pháp
luật địa phương nào được phân công đến một khu học chánh qua một thỏa thuận giữa cơ
quan thực thi pháp luật địa phương và học khu.
n. “Nhân viên an ninh nhà trường” có nghĩa là một người đang làm việc cho hội đồng giáo
dục của bất kỳ khu học chánh nào với mục đích hỗ trợ và bổ sung cho cơ quan thực thi
pháp luật địa phương và tiểu bang nơi khu học chánh tọa lạc, nhưng không phải là một
cảnh sát viên.
o. “Tách Biệt/Cô Lập” có nghĩa là đặt một học sinh trong một địa điểm nơi hội đủ tất cả
những điều kiện như sau:
1) Học sinh được đặt trong một phòng kín bởi nhân viên nhà trường.
2) Học sinh được tách xa có chủ đích khỏi người lớn và các bạn học.
3) Học sinh bị ngăn không cho rời khỏi, hoặc hợp lý tin rằng học sinh sẽ bị ngăn không
cho rời khỏi, khu vực kín.
Tách biệt không phải là một time-out. “Time-out” có nghĩa là một sự can thiệp hành vi
nhằm tách biệt học sinh tạm thời khỏi một hoạt động học tập mà không bị giới hạn.
2. Sử Dụng Biện Pháp Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp:
Các Biện Pháp Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp sẽ chỉ được sử dụng khi một học sinh thể hiện
nguy cơ lập tức và hợp lý gây hại đến thể chất của bản thân mình và đến những người khác với
khả năng hiện tại gây tổn hại về thể chất hoặc tham gia vào các hành động bạo lực phá hoại tài
sản. Các biện pháp thay thế ít hạn chế hơn ESI, như các biện pháp chủ động ngăn ngừa, các
biện pháp tiết giảm, những can thiệp và những hỗ trợ hành vi tích cực, sẽ được coi là không
phù hợp hoặc không hiệu quả trong những tình huống nhân viên của nhà trường chứng kiến
hành vi của học sinh trước khi sử dụng bất kỳ ESI nào. Việc sử dụng ESI sẽ chấm dứt ngay
sau khi nguy cơ gây tổn hại về thể chất không còn tồn tại. Sử dụng ESI cho các mục đích kỷ
luật, xử phạt hoặc cho sự tiện lợi của một nhân viên nhà trường sẽ không đáp ứng các tiêu
chuẩn về nguy cơ gây tổn hại thể chất lập tức.
a. Những Loại Kiềm Chế Bị Cấm:
1) Việc sử dụng nằm sấp, hoặc úp mặt xuống, kiềm chế thể lực, nằm ngửa, hoăc kiềm chế
thể lực với ngửa mặt; kiềm chế thể lực mà cản trở đường hô hấp của học sinh; hoặc bất
kỳ kiềm chế thể lực nào mà ảnh hưởng phương thức liên lạc chính của học sinh;
2) Việc áp dụng biện pháp kiềm chế hóa chất, trừ khi được điều trị theo toa cho tình trạng
sức khỏe hoặc tâm thần của học sinh bởi một người có giấp phép thích hợp để điều trị.
3) Việc áp dụng kiềm chế cơ học, ngoại trừ những thiết bị bảo hộ hoặc ổn định được chỉ
định bởi một người có giấp phép phù hợp để chỉ định sử dụng thiết bị hoặc được pháp luật
yêu cầu, bất kỳ thiết bị nào được dùng bởi một nhân viên thực thi pháp luật để thi hành
nhiệm vụ, và các dây an toàn và những dụng cụ an toàn khác khi được dùng để kiềm chế
học sinh trong lúc vận chuyển.
b. Những Hạn Chế của Biện Pháp Tách Biệt:
1) Khi một học sinh bị tách biệt, nhân viên nhà trường vẫn sẽ có thể thấy và nghe học sinh
ở bất kỳ lúc nào.
2) Tất cả các phòng tách biệt được trang bị với một cửa có ổ khóa được thiết kế để đảm
bảo rằng ổ khóa tự động mở khi nhân viên trường học đang thấy học sinh rời phòng tách
biệt, hoặc trong một trường hợp khẩn cấp, như hỏa hoạn hoặc thời tiết khắc nghiệt.
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3) Phòng tách biệt phải nên là một nơi an toàn với các đặc điểm cân xứng và tương tự
như những phòng khác nơi các học sinh hay lui tới. Phòng tách biệt không có những yếu
tố/điều kiện gây nguy hiểm cho học sinh và phải được thông gió tốt và đủ ánh sáng.
c. Những Hạn Chế của Việc Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp (ESI):
1) Học sinh sẽ không phải nhận ESI nếu học sinh đó được biết là có tình trạng y tế có
thể khiến học sinh gặp nguy hiểm về tinh thần hoặc thể chất vì việc áp dụng ESI. Tình
trạng y tế như vậy phải được xác nhận bằng văn bản từ bác sĩ hợp pháp của học sinh, một
bản sao của văn bản này sẽ được cung cấp cho nhà trường và được lưu vào hồ sơ của học
sinh. Văn bản đó sẽ gồm phần giải thích về chẩn đoán của học sinh và các lý do giải thích
tại sao việc áp dụng ESI sẽ gây nguy hiểm về tinh thần hoặc thể chất cho học sinh và đề
nghị những giải pháp thay thế cho việc sử dụng ESI. Tuy nhiên, học sinh vẫn có thể nhận
ESI, vì nếu không áp dụng các biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp (ESI) với học sinh
thì có thể sẽ dẫn đến những tổn hại thể chất đáng kể cho học sinh hoặc những người khác.
2) Cảnh sát trường học và cảnh sát được miễn tuân theo những yêu cầu của các quy
định ESI. Nhân viên an ninh của nhà trường (security officers) không được miễn và do
đó không được phép sử dụng những loại kiềm chế bị cấm, bao gồm cả còng tay.
3. Huấn Luyện:
a. Tất cả các nhân viên của học khu sẽ xem xét và công nhận Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục
P5116 Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp.
b. Hàng năm, nhân viên nhà trường sẽ được huấn luyện phù hợp với các chương trình được
công nhận trên toàn quốc. Việc huấn luyện sẽ nhấn mạnh rằng các biện pháp phòng ngừa,
biện pháp tiết giảm, việc can thiệp hành vi tích cực và hỗ trợ hành vi tích cực là các chiến
lược ưu tiên nên được áp dụng, nếu khả thi, trước khi sử dụng ESI. Việc huấn luyện sẽ đáp
ứng nhu cầu của nhân viên phù hợp với vai trò, nhiệm và nhu cầu tiềm năng của họ đối với
các can thiệp an toàn khẩn cấp.
c. Quản lý của học khu và/hoặc trường học sẽ xác định nhân viên nào cần được huấn luyện
những kỹ thuật can thiệp hành vi ít hạn chế nhất, ví dụ như kiềm chế, tách biệt.
d. Tài liệu điện tử hoặc bằng văn bản sẽ được duy trì trong buổi/khóa huấn luyện được cung
cấp và các người tham gia.
4. Hồ Sơ và Thông Báo:
a. Tất cả các trường có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ cho mỗi lần áp dụng ESI, hồ sơ phải bao
gồm:
1) ngày và giờ của lần can thiệp;
2) loại can thiệp đã áp dụng (tách biệt hoặc kiềm chế);
3) khoảng thời gian (số phút) can thiệp đã được áp dụng;
4) phần mô tả hành vi dẫn đến việc dùng ESI và những biện pháp can thiệp hành vi thay
thế được xem xét; và
5) nhân viên nhà trường đã tham gia vào hoặc đã giám sát sự can thiệp;
6) học sinh có thuộc chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP) vào lúc sự việc xảy ra
không; và
7) học sinh có chương trình section 504 vào lúc xảy ra sự việc không.
b. Hồ sơ về việc áp dụng ESI được duy trì bởi một trường phải được soạn và nộp, ít nhất hàng
quý, cho Ban Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh.
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c. Ban Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh sẽ cung cấp các bản báo cáo hàng quý của tất cả các sự cố
cần ESI (can thiệp an toàn khẩn cấp) tới KSDE (Sở Giáo Dục bang Kansas) theo ngày và
theo định dạng được yêu cầu bởi KSDE. Ngoài ra, hồ sơ về việc áp dụng ESI của học khu
sẽ được cung cấp cho KSDE khi được yêu cầu bằng văn bản của KSDE.
d. Ít nhất hàng năm, hiệu trưởng của mỗi trường sẽ xem lại các hồ sơ ESI để xác định sự phù
hợp của việc sử dụng ESI. Ít nhất là hàng năm, Ban Dịch vụ Hỗ trợ Học Sinh sẽ xem lại
hồ sơ ESI liên quan đến việc quản lý ESI thích hợp trong học khu và tác động của nó đối
với nội dung đào tạo cho nhân viên học khu.
e. Phụ huynh sẽ được hiệu trưởng hoặc người chỉ định thông báo cùng ngày khi sự can thiệp
an toàn khẩn cấp được sử dụng với con của họ. Nếu hiệu trưởng hoặc người được chỉ định
không thể liên lạc với phụ huynh, họ sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh bằng ít nhất hai
phương thức. Phụ huynh có thể chỉ định phương thức liên lạc ưa thích để nhận thông báo
cùng ngày. Phụ huynh có thể đồng ý, bằng văn bản, chỉ nhận một thông báo trong cùng
một ngày từ trường cho nhiều sự cố xảy ra trong cùng một ngày. Hiệu trưởng hoặc người
được chỉ định sẽ ghi lại các nỗ lực thông báo và thông báo trong Hệ thống Thông tin Học
sinh. Hồ sơ và Giấy tờ về ESI được sử dụng sẽ được hoàn thành và cung cấp cho phụ huynh
không chậm hơn ngày học sau ngày mà ESI (can thiệp an toàn khẩn cấp) được sử dụng.
Hồ sơ/Giấy tờ này sẽ bao gồm:
1) Các sự kiện dẫn đến vụ việc;
2) các hành vi của học sinh cần ESI;
3) các bước thực hiện để chuyển học sinh trở lại môi trường giáo dục;
4) ngày và thời gian xảy ra sự cố, loại ESI được sử dụng, thời lượng ESI và nhân viên
nhà trường, người đã sử dụng hoặc giám sát ESI;
5) sự chọn lựa cung cấp phản hồi hoặc ý kiến cho nhà trường về sự cố của phụ huynh;
6) bản tường trình mời và đặc biệt khuyến khích phụ huynh sắp xếp một cuộc họp để
về sự cố và cách ngăn ngữa việc sử dụng ESI trong tương lai; và
7) thông tin email và điện thoại để phụ huynh liên lạc với nhà trường để sắp xếp cuộc
họp ESI.
Các trường có thể nhóm các sự cố xảy ra trong cùng một ngày khi lập hồ sơ các mục 1), 2) và
3) nếu vấn đề gây ra nhu cầu dùng ESI là như nhau.
f. Khi xảy ra sự cố đầu tiên liên quan đến việc sử dụng ESI trong một năm học, phụ huynh sẽ
được cung cấp các thông tin dưới đây bằng văn bản hoặc, theo yêu cầu bằng văn bản của phụ
huynh, qua email. Nếu có một sự cố thứ hai hoặc tiếp theo trong cùng một năm học, phụ huynh
sẽ được cung cấp một địa chỉ đầy đủ và trực tiếp của trang web có chứa thông tin này.
1) bản sao của chính sách này và bản sao của các tiêu chuẩn cho biết khi nào ESI có thể
được sử dụng;
2) một tờ về các quyền cha mẹ;
3) thông tin về quyền mẹ cha mẹ nộp đơn khiếu nại thông qua quy trình giải quyết tranh
chấp của học khu;
4) quá trình khiếu nại của hội đồng giáo dục tiểu bang;
5) thông tin sẽ hỗ trợ phụ huynh trong việc điều hướng quá trình khiếu nại, bao gồm thông
tin liên lạc của các tổ chức như Families Together and the Disability Rights Center của
Kansas; và
6) địa chỉ đầy đủ của trang web chứa thông tin này.
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g. Nếu nhà trường biết rằng một viên chức cảnh sát hoặc một cảnh sát trường học đã sử dụng
biện pháp tách biệt, kiềm chế thể chất hoặc kiềm chế cơ học đối với học sinh, hiệu trưởng
hoặc người được chỉ định sẽ thông báo cho phụ huynh cùng ngày bằng cách sử dụng
phương thức liên lạc ưa thích của phụ huynh. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ
ghi lại các nỗ lực thông báo và thông báo trong Hệ thống Thông tin Học sinh. Kiềm chế
cơ học bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng còng tay. Hồ sơ của sự cố là không
cần thiết.
5) Yêu Cầu Cuộc Họp:
a. Sau mỗi sự cố, phụ huynh có thể yêu cầu một cuộc họp với nhà trường để thảo luận và hỏi
chi tiết về sự cố. Phụ huynh có thể yêu cầu cuộc họp như vậy bằng miệng, bằng văn bản
hoặc bằng điện tử. Trường sẽ tổ chức cuộc họp được yêu cầu trong vòng 10 ngày học theo
yêu cầu của phụ huynh. Trọng tâm của bất kỳ cuộc họp được triệu tập nào đều là sẽ thảo
luận về các cách chủ động để ngăn ngừa sự cần thiết của ESI và giảm thiểu các sự cố trong
tương lai.
b. Với học sinh có kế hoạch IEP hoặc Section 504, đội IEP hoặc đội Section 504 của học
sinh đó sẽ thảo luận sự cố và xem xét nhu cầu để thực hiện Ðánh Giá Hành Vi Chức Năng
(FBA), phát triển một Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (BIP) hoặc sửa đổi nếu đã tồn tại.
c. Với học sinh có kế hoạch Section 504, đội kế hoạch Section 504 sẽ thảo luận và xem xét
nhu cầu cần đánh giá dịch vụ giáo dục đặc biệt.
d. Phụ huynh của các học sinh có bản IEP đang học ở trường tư có thể yêu cầu một cuộc họp
nhóm IEP.
e. Những học sinh không có kế hoạch IEP hoặc Section 504, phụ huynh và nhà trường sẽ
thảo luận và xem xét sự phù hợp để đề nghị cho một cuộc đánh giá các dịch vụ giáo dục
đặc biệt, nhu cầu cho một FBA, hoặc nhu cầu cho một BIP. Bất kỳ cuộc họp nào đều sẽ
bao gồm phụ huynh của học sinh, một giám hiệu nhà trường nơi học sinh theo học, một
trong các giáo viên của học sinh, một nhân viên trường học được chỉ định bởi giám hiệu
nhà trường phù hợp với cuộc họp như vậy.
f. Phụ huynh của một học sinh dưới 18 tuổi sẽ xác định xem học sinh có nên được mời đến
bất kỳ cuộc họp nào được yêu cầu bởi phụ huynh.
g. Thời gian để kêu gọi một cuộc họp như thế có thể được kéo dài hơn giới hạn 10 ngày học
nếu phụ huynh của học sinh không thể tham gia trong khoảng thời gian đó.
h. Không gì trong phần này sẽ được hiểu như là cấm phát triển và thực hiện một FBA hoặc
một BIP cho bất kỳ học sinh nào nếu học sinh đó có thể hưởng lợi từ nhưng biện pháp như
thế.
6. Giải Quyết Tranh Chấp:
a. Hội Đồng Giáo Dục chỉ định Giám Ðốc Nhân Sự (Chief Human Resources Officer) làm
điều tra viên để tiến hành điều tra các đơn khiếu nại của phụ huynh.
b. Nếu một phụ huynh tin rằng một ESI đã được sử dụng với tính chất vi phạm chính sách
này của Hội Đồng Giáo Dục và các quy định của tiểu bang, thì trong thời gian 30 ngày kể
từ ngày được thông báo của việc sử dụng ESI, phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại tới
Giám Ðốc Nhân Sự của Trường Công Lập Wichita.
c. Giám Ðốc Nhân Sự sẽ hoàn tất việc điều tra và cung cấp phụ huynh, nhà trường, tổng giám
thị, Ban Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh và KSDE kết quả điều tra bằng văn bản, và nếu cần
thiết, hành động khắc phục, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phụ huynh nộp đơn khiếu
nại. Việc soạn thảo và xử lý báo cáo của điều tra viên sẽ phù hợp với những yêu cầu của
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Ðạo Luật Quyền Giáo Dục và Bảo Mật Gia Ðình (FERPA) và sẽ, trong mức độ có thể, sẽ
bảo mật các vấn đề cá nhân. Q-uyết định của Giám Ðốc Nhân Sự sẽ là quyết định sau cùng.
d. Phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại theo quy trình khiếu nại của Hội đồng Giáo dục Tiểu
bang trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định cuối cùng được ban hành bởi Giám đốc
Nhân sự. Yêu cầu xem xét hành chính phải được nộp cho Ủy Viên Giáo Dục trong vòng
30 ngày kể từ ngày Hội Ðồng Ðịa Phương ra quyết định cuối cùng hoặc trong vòng 60
ngày kể từ ngày phụ huynh nộp đơn khiếu nại với hội đồng quản trị địa phương, nếu hội
đồng địa phương không đưa ra quyết định cuối cùng. Phụ huynh có thể gửi yêu cầu này
qua đường bưu điện tới Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas (Kansas State Department of
Education,) Landon State Office Building, 900 SW Jackson Street, Suite 600, Topeka,
Kansas 66612.
e. Thông tin bổ sung thông báo các phụ huynh về quyền để nộp đơn khiếu nại bằng văn bảng
bao gồm thông tin liên lạc của Giám Ðốc Nhân Sự và hội đồng giáo dục tiểu bang được
đăng trên trang web của học khu.
7. Học khu này có chính sách quản lý việc sử dụng ESI. Phụ huynh có thể nhận 1 bản sao trong
lúc ghi danh hàng năm. Chính sách này đồng thời cũng được đăng trên trang web của học
khu với liên kết dẫn đến chính sách trên trang web của từng trường. Ðịa chỉ trang web trực
tiếp được liệt kê trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử Học Sinh và bản in của chính sách này cũng có
sẵn ở trường của học sinh và các văn phòng học khu theo yêu cầu.
Trách Nhiệm Hành Chính: Ban Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh
Ngày Sửa Ðổi Gần Ðây Nhất: Tháng 7, 2016
Ngày Sửa Ðổi Trước Đó: Tháng 9, 2015 P5116
Ðược Cập Nhật về Mặt Hành Chính cho các Mục Ðích Liên Kết: Tháng 3, 2018
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Hướng dẫn về việc
can thiệp khẩn cấp
(bằng cách cô lập
hoặc kiềm chế) để
bảo vệ sự an toàn ở
Kansas

Can thiệp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn (ESI) là gì?
Đó là sự can thiệp bằng cách cô lập hoặc kiềm chế sử dụng khi học sinh có những biểu hiện
(biểu hiện được đánh
giá một cách hợp lí và phải mang tính cấp bách) có thể gây nguy hiểm về thân thể cho học sinh đó
hoặc những người khác.

Cô lập nghĩa là gì?
Cô lập nghìa là đặt học sinh đó ở một địa điểm thỏa:
1. Chỗ đó phải là một khu vực kín được quan sát bởi nhân viên nhà trường
2. Học sinh bị cô lập và không tiếp xúc với những người lớn hoặc trẻ em khác
3. Học sinh không được rời khỏi (hoặc nghĩ là mình có thể rời khỏi) vị trí đang đươc giam giữ
Giờ giải lao không đồng nghĩa với việc bị cô lập. Giờ giải lao là khi học sinh không tham gia vào những hoạt động liên quan đến học
tập, nhưng học sinh không bị hạn chết đi lại và bị giữ ở một chỗ kín.

Kiềm chế là gì?
Kiềm chế có nhiều dạng: kiềm chế bằng cơ thể nghĩa là dùng lực của cơ thể để han hết sự di chuyển của học sinh. Kiểm chế học sinh nằm
xuống sấp hoặc ngửa toàn thân hình xuống đất bị cấm. Kiềm chế cơ thể không được phép làm cản việc thở bình thường của học sinh
hoặc ngăn học sinh không được nói/giao tiếp.
Kiềm chế bằng thiết bị nghĩa là dùng một vật dụng, thiết bị hoặc máy móc nào đó để hạn chế sự di chuyển của học sinh. Kiềm chế
bằng thiết bị bị cấm, trừ khi đó là một thiết bị để bảo vệ hoặc làm ổn định được cấp giấy phép sử dụng từ một người có thẩm
quyền. Cảnh sát đang thi hành nghĩa vụ thì có thể sử dụng những thiết bị khi cần thiết. Dây an toàn dùng để trấn định học sinh
cũng được phép.
Kiềm chế bằng hóa chất bị cấm sử dụng ở Kansas. Học sinh bị bệnh có thể điều trị bằng thuốc nếu được bác sĩ hoặc một người
được cấp giấy phép kê toa thuốc.
Những tiếp xúc có sự đồng thuận từ hai bên hoặc những tiếp xúc vô ý hoặc những tiếp xúc với mục đích hỗ trợ, hướng dẫn hoặc an ủi thì
không được gọi là kiếm chế bằng cơ thể.

Khi nào thì bạn có quyền dùng ESI?
• Khi học sinh có những biểu hiện (biểu hiện được đánh giá một cách hợp lí và phải mang tính cấp bách và trong khả năng
học sinh) có thể gây nguy hiểm về thân thể cho học sinh đó hoặc những người khác.
• Những cách khác để can thiệp khác tích cực hơn không hiệu quả.
• ESI phải ngừng nếu học sinh không còn biểu hiện sự đe dọa.
• ESI không được sử dụng vào mục đính kỷ luật, hình phạt, hoặc tùy ý của nhân viên hà trường.
Những học sinh có những tình trang sức khỏe đặc biệt được biết đến trước
• ESI không được sử nếu biết học sinh có những tình trang sức khỏe đặc biệt bị ảnh hưởng nguy hiểm từ ESI
• Những tình trang sức khỏe đặc biệt này phải được ghi rõ trong giấy tờ từ nhà cung cấp khám bệnh (được cấp phép) của
học sinh. Một bản sao của văn bản này phải được cung cấp cho trường và được đặt trong hồ sơ của học sinh.
• Giấy tờ phải bao gồm phần giải thích về chẩn đoán của học sinh, danh sách lý do tại sao ESI sẽ khiến học sinh gặp nguy
hiểm về tinh thần hoặc thể chất và danh sách đề xuất những biện pháp thay thế
• ESI vẫn có thể được sử dụng nếu không sử dụng nó thì sẽ gây nguy hiểm một cách đáng kể cho
học sinh và người khác.
Các bâc phụ huynh phải cần chủ động trong việc cung cấp những giấy tờ cần thiết từ nhà cung cấp khám
bệnh của con em mình. Giấy tờ phải ghi rõ những tình trạng sức khỏe có thể gây nguy hiểm cho học sinh
nếu những biện pháp ESI được dùng.
Nếu phụ huynh muốn, hãy điền đơn này http://ksdetasn.org/resources/843.

Khi nào thì phụ huynh được thông báo khi ESI được sử dụng?
• Nhà trường phải báo phụ huynh ngay trong ngày ESI được sử dụng. Nhà trường phải dùng ít nhất hai phương thức để
liên hệ phụ huynh.
• Một văn bản viết nói về ESI phải được hoàn thành ngay ngày sau khi ESI được sử dụng. Văn bản phải gồmm:
• Những sự kiện dẫn đến vụ việc
• Những hành động của học sinh bắt buộc phải dùng tới ESI
• Những bước để chuyển học sinh trở lại môi trường giáo dục bình thường
• Ngày và thời gian xảy ra sự cố, loại ESI được sử dụng, thời lượng ESI, và nhân viên nào
đã sử dụng hoặc giám sát việc sử dụng ESI
• Chỗ trống để phụ huynh cung cấp phản hồi hoặc nhận xét cho nhà trường về vụ việc
• Lời mời và khuyến khích các bậc cha mẹ lên lịch một cuộc hẹn gặp để thảo luận về vụ việc và cách ngăn chặn việc sử
dụng ESI trong tương lai
• Email và liên lạc qua điện thoại của trường để phụ huynh lên hẹn gặp.
• Phụ huynh phải được cung cấp các thông tin sau bằng văn bản hoặc, nếu được yêu cầu, qua email, sau sự cố ESI đầu
tiên trong năm học, các sự cố các sự cố ESI tiếp theo sẽ được thông báo thông qua địa chỉ web:
• Một bản sao của các tiêu chuẩn khi ESI có thể được sử dụng
• Thông tin về các quyền của cha mẹ theo luật ESI;
• Thông tin về việc cha mẹ có quyền nộp đơn khiếu nại thông qua quy trình giải quyết tranh chấp tại địa
phương và quy trình khiếu nại của Ủy ban Giáo dục Tiểu bang Kansas; và
• Thông tin sẽ hỗ trợ phụ huynh trong việc điều hướng quá trình khiếu nại, bao gồm thông tin liên lạc của
Family Together, Inc. và Trung tâm Quyền Người khuyết tật của Kansas.

Có yêu cầu nào cho các cuộc họp sau khi ESI ?
Tài liệu bằng văn bản về sự cố ESI phải có:
• Một tuyên bố mời và khuyến khích mạnh mẽ các bậc cha mẹ lên lịch một cuộc
họp để thảo luận về vụ việc và cách ngăn chặn việc sử dụng các biện pháp ESI
trong tương lai
• Email và liên lạc qua điện thoại của trường để phụ huynh lên hẹn gặp.
Sau sự cố can thiệp an toàn khẩn cấp, phụ huynh có thể yêu cầu một cuộc họp với nhà trường để thảo luận về sự cố. Phụ
huynh có thể yêu cầu cuộc họp như vậy bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử. Trọng tâm của cuộc
họp là thảo luận về các cách chủ động để ngăn chặn sự cần thiết phải can thiệp bằng ESI trong tương lai. Nếu phụ huynh
yêu cầu một cuộc họp, cuộc họp phải được sắp xếp để diễn ra trong vòng 10 ngày học. Thời gian để sắp xếp cuộc họp này
sẽ được kéo dài quá giới hạn 10 ngày học nếu phụ huynh không thể tham dự trong khoảng thời gian đó.

Nếu học sinh học trường tư, những yêu cầu về cuộc họp của phụ huynh sau sự việc ESI như thế
nào?
Đối với những học sinh có chương trình giáo dục cá nhân (IEP) và được phụ huynh đưa vào trường tư thục, cuộc họp do phụ huynh
yêu cầu phải bao gồm phụ huynh và trường tư. Trường tư sẽ xem xét liệu phụ huynh có nên yêu cầu họp riêng với chương trình
giáo dục cá nhân (IEP) hay không. Nếu phụ huynh yêu cầu một cuộc họp riêng với IEP, trường tư thục phải giúp tạo điều kiện cho
cuộc họp đó.

Học sinh có cần đến họp không?
Phụ huynh có quyền quyết định việc học sinh có đến dự họp hay không

Tập trung vào việc phòng ngừa
Tại sao cần tập trung vào ngăn chặn một
cách tích cực?

Giảm căng thẳn là hữu ích để bắt đầu xác định hành vi sớm và sử
dụng các chiến lược chủ động để giảm việc sử dụng cô lập và kiềm
chế.

Ngăn chặn một cách tích cực giúp xây dựng các mối quan hệ tích
cực và khuyến khích những hành vi mới. Ngăn chặn một cách tích
cực còn củng có những kĩ năng mới và tăng sự mãn nguyện và lạc
quan của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Mọi học sinh cần
reinforce new skills and increase self-satisfaction and
optimism among students, parents and teachers. Tất cả các
sinh viên cần được công nhận và khen thưởng khi họ đáp
ứng được những kỳ vọng đã được thiết lập. Nghiên cứu
hiện tại cho thấy sự công nhận một cách tích cực (phần
thưởng, sự xác nhận, khen ngợi) phải xảy ra thường xuyên
hơn so với công nhận một cách tiêu cực. Một kế hoạch để
can thiệp những hành vi tiêu cực cần có nhiều sự can thiệp
tích cực để thay đổi hành vi một cách hiệu quả. Việc đầu
tiên là sự can thiệp phải phù hợp. Cần nên chọn các biện
pháp can thiệp dựa trên cấp độ phát triển của học sinh, khả
năng di chuyển, cách giao tiếp và các yếu tố liên quan khác.
Các yếu tố liên quan đến môi trường và bối cảnh cũng cần
được xem xét. Đây có thể bao gồm những thứ như chỗ ngồi
trong lớp, mức độ tiếng ồn, bạn cùng lớp, hướng dẫn quá
khó hoặc quá dễ và sự thay đổi trong cách sắp đặt

Xác Định Các Tiền Đề

Đánh giá hành vi chức năng
Tất cả các hành vi đều có chức năng và được duy trì trong môi trường có thể hỗ trợ
chúng. Nếu hành vi của con bạn cản trở việc học tập của chính mình hoặc người khác,
bạn có thể yêu cầu đánh giá hành vi chức năng (FBA). Một FBA có thể giúp các đội xác
định thời điểm, ở đâu, như thế nào và tại sao hành vi có vấn đề xảy ra. Một FBA toàn
diện bao gồm các cuộc phỏng vấn, đánh giá hồ sơ, quan sát và thu thập dữ liệu, đồ thị,
giả thuyết thử nghiệm, phân tích chương trình giảng dạy, thực hiện các can thiệp và
đánh giá hiệu quả của kế hoạch. Các FBA nên xác định các tiền đề (những gì xảy ra ngay
trước khi hành vi xảy ra), xác định rõ ràng về hành vi đang xảy ra và các yếu tố củng cố
(những gì xảy ra ngay sau khi hành vi xảy ra). Các nhóm cần xác định chức năng của hành
vi là gì để có thể cung cấp các biện pháp can thiệp thành công hoặc dạy các hành vi thay
thế đáp ứng cùng chức năng cho học sinh.

Những gì xảy ra ngay trước
khi hành vi xảy ra?

Xác Định Rõ Ràng Về
Hành Vi Đang Xảy Ra và
Các Yếu Tố Củng Cố
Những gì xảy ra ngay sau
khi hành vi xảy ra?

Chức năng của hành vi

Học sinh được những gì từ
những hành vi này?

Một FBA có thể được tiến hành bất cứ lúc nào đối với một học
sinh không đáp ứng với các can thiệp hành vi toàn trường. Sau
khi đánh giá, một kế hoạch can thiệp hành vi có thể được phát
triển. Là cha mẹ, bạn có quyền yêu cầu FBA.

Tập trung vào việc phòng ngừa
Kế hoạch can thiệp hành vi
Kế hoạch can thiệp hành vi (BIP) nên tập trung vào các chiến lược chủ động để hỗ trợ học sinh,
bao gồm các can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực. BIP phải tích cực và mang tính hướng dẫn và
dựa trên đánh giá hành vi chức năng. Một BIP nên đề cập đén:
•
Chức năng của hành vi
•

Dạy một cách hiệu quả các hành vi có thể xảy ra

•

Phần thưởng và hậu quả có ý nghĩa đối với học sinh

•

Cơ hội để tự quản lý hành vi

•

Dạy các hành vi thay thế phù hợp

Hành vi thay thế
Hành vi thay thế là khi học sinh thay thế một hành vi không phù hợp bằng một cái thích hợp
tiếp tục phục vụ cùng chức năng cho học sinh . Khi chọn hành vi thay thế, nên giải
quyết các câu hỏi sau:
•

Hành vi thay thế có giống như hành vi ban đầu trong việc đáp ứng các nhu cầu của
học sinh không?

•

Hành vi thay thế này có thay hoàn toàn được hành vi ban đầu không?

•

Hành vi thay thế đọ học sinh có tự chọn để làm và gia đình và giáo viên có hỗ trợ
không?

•

Hành vi thay thế có giúp xây dựng danh tiếng tích cực cho học sinh không?

Học sinh nên được công nhận và khen thưởng cho việc lựa chọn sử dụng hành vi thay thế để đạt
được kết quả tốt nhất

Bộ Giáo dục Tiểu bang Kansas
•

không thúc đẩy việc sử dụng can thiệp an toàn khẩn cấp với bất kỳ học
sinh nào ;

•

khuyến nghị tập trung vào phòng ngừa;

•

nhấn mạnh rằng sự can thiệp khẩn cấp an toàn không phải là một phần của một
hệ thống can thiệp hoặc kế hoạch hành vi sinh - nó chỉ được sử dụng trong
trường hợp khẩn cấp

•

can thiệp an toàn khẩn cấp là các chiến lược bị động và và không làm giảm khả
năng xảy ra hành vi .

Nếu con bạn có lịch sử bị cô lặp hoặc kiềm chế, hoặc có những
biểu hiện không đúng, con bạn có thể được thêm sự hỗ trợ
hoặc can thiệp. Phụ huynh có thể liên lạc với Families
Together, Inc. để thảo luận những phương án.

Thông tin về Can thiệp khẩn cấp để bảo vệ
sự an toàn (cô lập and kiềm chế), vui lòng
liên hệ:

Families Together, Inc.
www.familiestogetherinc.org
Topeka Parent Center
1-800-264-6343
topeka@familiestogetherinc.org
Wichita Parent Center
1-888-815-6364
wichita@familiestogetherinc.org
Garden City Parent Center
1-888-820-6364
gardencity@familiestogetherinc.org

Kansas Parent Information
Resource Center (KPIRC)
1-866-711-6711
www.kpirc.org

Kansas State Department
of Education (KSDE)
1-800-203-9462
www.ksde.org
www.ksdetasn.org

Tiêu chuẩn sử dụng các biện pháp
can thiệp an toàn khẩn cấp

Luật can thiệp an toàn khẩn cấp đặt ra các tiêu chuẩn cho việc sử dụng biện pháp kiềm chế và
ẩn dật để đảm bảo rằng tất cả học sinh và nhân viên của Kansas có môi trường học tập an
toàn. Các tiêu chuẩn được tìm thấy trong các đạo luật và quy định can thiệp khẩn cấp an toàn
bắt buộc phải được tuân thủ trong tất cả các khu học chánh công lập Kansas và các trường tư
thục được công nhận.
Một can thiệp an toàn khẩn cấp là sử dụng biện pháp ẩn dật hoặc hạn chế về thể chất. Việc sử
dụng một biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp sẽ chấm dứt ngay khi nguy cơ gây tổn hại về
thể chất và hành động bạo lực ngay lập tức chấm dứt .
Trước khi sử dụng biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp, một nhân viên trường chứng kiến
hành vi của học sinh phải xác định rằng các biện pháp thay thế ít hạn chế hơn đối với các
can thiệp an toàn khẩn cấp, như hỗ trợ can thiệp hành vi tích cực, là không phù hợp hoặc
không hiệu quả trong các trường hợp.
Một can thiệp an toàn khẩn cấp chỉ được sử dụng khi một học sinh có nguy cơ gây hại về thể
chất hợp lý và ngay lập tức cho học sinh đó hoặc những người khác với khả năng hiện tại
gây ra tác hại vật lý đó . Hành động bạo lực phá hoại tài sản có thể cần phải sử dụng biện
pháp can thiệp an toàn khẩn cấp nếu có nguy cơ gây hại vật lý hợp lý và ngay lập tức. Một can
thiệp an toàn khẩn cấp có thể không được sử dụng cho mục đích kỷ luật, trừng phạt hoặc để
thuận tiện cho nhân viên của trường.
Hạn chế về thể chất có nghĩa là lực cơ thể được sử dụng để hạn chế đáng kể chuyển
động của học sinh. Hạn chế về thể chất là KHÔNG :
• Liên hệ và liên lạc thường xuyên, chào mời hoặc vô ý để cung cấp sự thoải
mái, hỗ trợ hoặc hướng dẫn;
• hộ tống vật lý;
• phương pháp điều trị theo quy định đối với tình trạng y tế hoặc tâm thần của học
sinh bởi một người được cấp phép thích hợp để ban hành các phương pháp điều
trị này ;
• thiết bị bảo vệ hoặc ổn định hoặc được đặt hàng bởi một chuyên gia được cấp phép
phù hợp hoặc theo yêu cầu của pháp luật;
• bất kỳ thiết bị nào được sử dụng bởi một nhân viên thực thi pháp luật trong việc
thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật; và
• dây an toàn và bất kỳ thiết bị an toàn nào khác khi được sử dụng để bảo đảm
an toàn cho học sinh trong quá trình vận chuyển.

Các loại hạn chế bị cấm:
• Dễ bị , hoặc úp mặt, hạn chế về thể chất ;
• nằm ngửa , hoặc ngửa mặt, hạn chế về thể chất ;
• bất kỳ hạn chế về thể chất nào cản trở đường thở của học sinh;
• bất kỳ hạn chế về thể chất nào ảnh hưởng đến phương thức giao tiếp chính của học sinh ;
• hạn chế hóa chất ('' kiềm chế hóa học '' có nghĩa là việc sử dụng thuốc để kiểm soát
hành vi thể chất bạo lực của học sinh hoặc hạn chế quyền tự do di chuyển của học
sinh.); và
• hạn chế cơ học ('' hạn chế cơ học '' có nghĩa là bất kỳ thiết bị hoặc đối tượng nào được
sử dụng để hạn chế chuyển động của học sinh ).
Tách biệt có nghĩa là sắp xếp một học sinh ở một vị trí trong đó:
• Học sinh được đặt trong một khu vực kín bởi nhân viên nhà trường ;
• học sinh được cách ly có chủ đích với người lớn và bạn bè; và
• học sinh bị ngăn không cho đi , hoặc học sinh tin một cách hợp lý rằng học sinh đó
sẽ bị ngăn không cho đi, khu vực kèm theo.
Không thể sử dụng biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp với học sinh nếu học sinh được biết
có tình trạng y tế có thể khiến học sinh gặp nguy hiểm về tinh thần hoặc thể chất do sử dụng
biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp trừ khi không sử dụng biện pháp can thiệp an toàn khẩn
cấp dẫn đến tổn hại về thể chất đáng kể cho học sinh hoặc những người khác. Tình trạng y tế
phải được ghi rõ trong một tuyên bố bằng văn bản từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
được cấp phép của học sinh, và một bản sao sẽ được cung cấp cho trường và được đặt trong
hồ sơ của học sinh.
Khi một học sinh được đặt ẩn dật, một nhân viên của trường sẽ có thể nhìn và nghe thấy
học sinh mọi lúc.
Nếu phòng ẩn dật có cửa khóa, nó phải được thiết kế để đảm bảo khóa tự động mở ra khi
nhân viên trường nhìn thấy học sinh rời khỏi phòng ẩn dật, hoặc trong trường hợp khẩn cấp,
chẳng hạn như hỏa hoạn hoặc thời tiết khắc nghiệt.
Một phòng ẩn dật phải là một nơi an toàn . Phòng phải có hệ thống thông gió và ánh sáng tốt,
và không có bất kỳ điều kiện nào có thể gây nguy hiểm cho học sinh. Phòng cũng phải tương tự
như các phòng khác nơi sinh viên thường xuyên.
Tách biệt không phải là hết thời gian , đó là một can thiệp hành vi trong đó một học sinh tạm
thời bị loại khỏi một hoạt động học tập mà không bị giới hạn.

Quy trình giải quyết tranh chấp tại địa phương
•

Hội đồng Giáo dục chỉ định Giám đốc Nhân sự là người điều tra khiếu nại để tiến hành điều tra
các khiếu nại của phụ huynh bằng văn bản .

•

Giám đốc nhân sự có thể được liên lạc theo số điện thoại 316-973-4610. Khiếu nại bằng văn bản có
thể được gửi đến Giám đốc nhân sự tại:
Wichita Public Schools
903 S. Edgemoor
Wichita, KS 67218

•

Nếu phụ huynh tin rằng ESI đã được sử dụng vi phạm chính sách của BOE và luật ESI của tiểu bang,
thì trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo về việc sử dụng ESI, phụ huynh có thể gửi đơn khiếu
nại đến Giám đốc Nhân sự của Công chúng Wichita Trường học.

•

Phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại theo quy trình khiếu nại của ủy ban giáo dục tiểu bang trong
vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Giám đốc Nhân sự .

•

Giám đốc nhân sự sẽ hoàn thành một cuộc điều tra và cung cấp cho phụ huynh, nhà trường, tổng
giám đốc, Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và các phát hiện bằng văn bản của KSDE và, nếu cần, hành động
khắc phục, trong vòng 30 ngày kể từ khi phụ huynh nộp đơn khiếu nại . Việc soạn thảo và xử lý báo
cáo của điều tra viên sẽ tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia
đình (FERPA) và, trong chừng mực có thể, sẽ giữ bí mật các vấn đề nhân sự. Quyết định của Giám đốc
Nhân sự sẽ là quyết định cuối cùng .

•

Phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại theo quy trình khiếu nại của ủy ban giáo dục tiểu bang trong
vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Giám đốc Nhân sự. Yêu cầu xem xét
hành chính phải được đệ trình lên Ủy ban Giáo dục trong vòng 30 ngày kể từ khi hội đồng địa phương
ban hành quyết định cuối cùng hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày phụ huynh nộp đơn khiếu nại lên
hội đồng địa phương, nếu hội đồng địa phương không đưa ra quyết định cuối cùng phán quyết. Phụ
huynh có thể gửi yêu cầu này đến Bộ Giáo dục Tiểu bang Kansas, Tòa nhà Văn phòng Bang Landon,
900 SW Jackson Street, Suite 600, Topeka, Kansas 66612.

•

Thông tin bổ sung thông báo cho phụ huynh về quyền nộp đơn khiếu nại bao gồm thông tin liên lạc
của Giám đốc Nhân sự và hội đồng giáo dục tiểu bang được đăng trên trang web của quận.
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Local Dispute Resolution Guide for Parents
ESI Incident Occurs, Parent
Notified

You feel ESI was used
inappropriately or did not
follow the district's ESI policy,
the ESI regulations, or the ESI
statute.

You receive documentation
and feel ESI was used
appropriately.

You may file a written complaint to the
Chief Human Resources Officer within
30-days of the ESI incident at
Wichita Public Schools
903 S. Edgemoor
Wichita, KS 67218

Upon receiving a complaint, the
Chief Human Resources Officer
will oversee an investigation,
maintaining confidentiality.

The Chief Human Resources
Officer must mail the written
findings of fact and proposed
resolution within 30-days of
receiving the complaint.

Upon receiving the report,
you may determine the
findings are sufficient and
consider the dispute resolved.

If findings are not agreeable, you
may proceed to the state
administrative review process.

Parents may request the Kansas State
Dept. of Education Commisioner to
conduct an administrative review within
30-days from the date USD259 issued
its final decision or within 60-days from
the date the parent filed a complaint
with USD259 and a decision has not
been issued.
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Quy trình xét duyệt hành chính của Hội đồng Nhà nước
Tham khảo KAR 91-42-5 để biết thông tin đầy đủ. Sau đây cung cấp một bản tóm tắt các quy
định liên quan đến đánh giá hành chính được bắt đầu với Hội đồng Giáo dục Tiểu bang
Kansas (Hội đồng Nhà nước).
• Nếu phụ huynh tin rằng can thiệp khẩn cấp đã được sử dụng vi phạm các yêu cầu của tiểu

bang và phụ huynh đã nộp đơn khiếu nại lên hội đồng giáo dục địa phương, thì phụ huynh này
có thể yêu cầu xem xét hành chính về quyết định của Hội đồng quản trị địa phương từ Hội
đồng Nhà nước .
o Yêu cầu xem xét hành chính phải bao gồm các thông tin sau :
 Tên của sinh viên và thông tin liên lạc ;
 Tên và thông tin liên lạc cho tất cả các bên liên quan (giáo viên, trợ lý, quản
trị viên và nhân viên huyện), trong phạm vi được biết đến;
 Một tuyên bố chi tiết về lý do yêu cầu xem xét hành chính;
 Bất kỳ sự kiện và tài liệu hỗ trợ; và
 Một bản sao của đơn khiếu nại được đệ trình lên hội đồng địa phương, quyết
định cuối cùng của hội đồng quản trị địa phương (nếu được ban hành).
 Yêu cầu bằng văn bản để xem xét hành chính phải được đánh máy hoặc viết
rõ ràng và được ký bởi phụ huynh.
 Các tài liệu liên quan phải được đính kèm hoặc, nếu không có sẵn, các tài liệu
phải được tham chiếu trong yêu cầu xem xét hành chính .
 Văn bản đồng ý tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ hồ sơ giáo dục của học
sinh cần thiết để tiến hành điều tra

• Yêu cầu xem xét hành chính phải được đệ trình lên Ủy ban Giáo dục trong vòng 30 ngày kể từ

khi hội đồng địa phương ban hành quyết định cuối cùng HOẶC trong vòng 60 ngày kể từ ngày phụ
huynh nộp đơn khiếu nại lên hội đồng địa phương, nếu hội đồng địa phương không đưa ra quyết
định cuối cùng phán quyết. Bạn có thể gửi yêu cầu này đến Bộ Giáo dục Tiểu bang Kansas, Tòa nhà
Văn phòng Bang Landon, 900 SW Jackson Street, Văn phòng Tổng Cố vấn, Phòng 102, Topeka,
Kansas 66612. KSDE đã cung cấp một biểu mẫu để bạn sử dụng, nếu bạn muốn, và bạn có thể tìm
thấy nó trên trang Can thiệp an toàn khẩn cấp trên trang
web KSDE , www.ksde.org/Default.aspx?tabid=524 .
• Một Viên chức Điều trần sẽ được chỉ định bởi Hội đồng Nhà nước. Cán bộ điều trần phải gửi

một bản sao yêu cầu xem xét hành chính cho hội đồng địa phương .

• Cán bộ điều trần sẽ xem xét quyết định cuối cùng của hội đồng địa phương và có thể bắt

đầu một cuộc điều tra có thể bao gồm:
o Một cuộc thảo luận với phụ huynh, trong đó thông tin bổ sung có thể được thu
thập;

o Liên lạc với hội đồng địa phương hoặc nhân viên quận khác để cho phép hội đồng
địa phương trả lời yêu cầu với thông tin hỗ trợ quyết định cuối cùng của họ; và
o Một cuộc điều tra tại chỗ của nhân viên Bộ Giáo dục Tiểu bang Kansas .
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• Nếu thông tin mới được phát hiện mà không có sẵn cho cả phụ huynh và hội đồng địa phương

trong quá trình giải quyết tranh chấp, Cán bộ Điều trần có thể gửi lại vấn đề cho hội đồng địa
phương .
o Nếu được gửi lại cho hội đồng địa phương, trường hợp của Viên chức Điều trần sẽ bị
đóng cửa và hội đồng địa phương có 30 ngày để đưa ra quyết định sửa đổi cuối cùng
bằng văn bản .
o Nếu phụ huynh cảm thấy quyết định cuối cùng được sửa đổi của hội đồng địa phương
không giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, phụ huynh có thể gửi yêu cầu mới để xem
xét hành chính với ủy viên bằng cách làm theo quy trình trên để yêu cầu xem xét hành
chính. Điều này phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi hội đồng địa phương
ban hành quyết định sửa đổi cuối cùng. Nếu hội đồng địa phương không đưa ra quyết
định sửa đổi cuối cùng trong vòng 30 ngày, thì phụ huynh có 30 ngày kể từ ngày Cán bộ
Điều trần gửi vấn đề lại cho hội đồng địa phương để gửi yêu cầu xem xét hành chính
với ủy viên.

• Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu xem xét hành chính, Cán bộ Điều trần sẽ,

bằng văn bản, thông báo cho phụ huynh, quản lý trường học, tổng giám đốc học khu, thư ký hội
đồng địa phương và hội đồng quản trị tiểu bang về kết quả đánh giá. Khung thời gian này có thể
được gia hạn vì lý do chính đáng khi được sự chấp thuận của ủy viên.

• Các kết quả của các hành chính xem xét sẽ chứa các kết quả của thực tế, kết luận của pháp
luật, và bất cứ đề nghị biện pháp khắc phục. Quyết định của Viên chức Điều trần sẽ bao gồm một
trong những điều sau đây:
o Hội đồng địa phương giải quyết khiếu nại một cách thích hợp .
o Hội đồng địa phương nên đánh giá lại khiếu nại với những phát hiện được đề xuất trên thực tế.
o Cán bộ điều trần đề nghị chủ động khắc phục là cần thiết để đảm bảo rằng các

chính sách của hội đồng địa phương đáp ứng các yêu cầu pháp lý .
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Quy trình xem xét hành chính tiểu bang
Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm
• Tên và thông tin liên lạc của
học sinh bị dùng ESI;
• Tên và thông tin liên lạc cho
tất cả các bên liên quan
• Một trình bày chi tiết về lý do
yêu cầu xem xét hành chính và
các tài liệu hỗ trợ;
• Quyết định cuối cùng của hội
đồng địa phương, nếu được
ban hành
• Gõ hoặc viết rõ ràng đơn khiếu
nại và ký tên
• Văn bản đồng ý tiết lộ
thông tin nhận dạng cá nhân
Bạn có thể dùng đơn trong website
của Bộ Giáo dục bang Kansas,
www.ksde.org/Default.aspx?tabid=
524.

Gửi yêu cầu này đến Bộ Giáo
dục Tiểu bang Kansas, Tòa nhà
Văn phòng Bang Landon, 900
SW Jackson Street, Văn phòng
Tổng Cố vấn, Phòng 102,
Topeka, Kansas 66612

Viên chức điều trần bắt đầu
một cuộc điều tra bao gồm:
• Một cuộc thảo luận
với phụ huynh
• Liên lạc với hội đồng
địa phương hoặc nhân
viên khác
• Điều tra tại hiện trường
Nếu thông tin mới được phát
hiện, Viên chức Điều trần của
tiểu bang có thể gửi lại vụ kiện
xuống địa phương. Nếu phụ
huynh không hài lòng với quyết
định đã được sửa đổi của địa
phương, phụ huynh có quyền
đem vấn đề lên lại tiểu bang.

Bạn đã nộp đơn khiếu nại với hội đồng địa
phương và bạn không hài lòng với quyết định
cuối cùng về việc sử dụng biện pháp
can thiệp an toàn khẩn cấp (ESI).

Phụ huynh trình khiếu nại lên Ủy ban Giáo dục
tiểu bang trong vòng 30 ngày kể từ khi hội
đồng địa phương ban hành quyết định cuối
cùng HOẶC trong vòng 60 ngày kể từ ngày phụ
huynh nộp đơn khiếu nại lên hội đồng địa
phương, nếu hội đồng địa phương không đưa
ra quyết định phán quyết cuối cùng.

Một Viên chức Điều trần sẽ được chỉ định bởi
Hội đồng Tiểu bang để xem xét quyết định của
hội đồng địa phương.

Trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được yêu
cầu xem xét hành chính, Viên chức Điều trần
sẽ, bằng văn bản, thông báo cho phụ huynh,
quản lý trường học, tổng giám thị học khu, thư
ký hội đồng địa phương và hội đồng quản trị
tiểu bang về kết quả đánh giá

Yêu cầu xem xét hành chính có thể bao
gồm, nhưng không giới hạn ở các cáo
buộc sau:
• Một biện pháp can thiệp an toàn
khẩn cấp đã được sử dụng với con
bạn khi con bạn có những biểu hiện
(biểu hiện được đánh giá một cách
hợp lí và phải mang tính cấp bách)
có thể gây nguy hiểm về thân thể
cho con bạn hoặc những người khác.
• Học khu đã sử dụng một hình thức
hạn chế bị cấm bao gồm nằm sấp,
nằm ngửa, kiềm chế về thể chất gây
cản trở đường thở hoặc ảnh hưởng
đến cách giao tiếp chính của con
bạn, kiềm chế hóa học hoặc cơ học
không theo luật.
• Các biện pháp thay thế khác ít hạn
chế học sinh hơn so với can thiệp an
toàn khẩn cấp, như hỗ trợ can thiệp
hành vi tích cực, không phải là không
phù hợp hoặc không hiệu quả trong
trường hợp đó.
• Việc sử dụng biện pháp can thiệp an
toàn khẩn cấp với con bạn đã không
dừng lại ngay khi nguy cơ gây hại về
thể chất ngay lập tức chấm dứt.
• Can thiệp an toàn khẩn cấp được sử
dụng với con bạn để kỷ luật, trừng
phạt hoặc tùy ý nhân viên.
• Can thiệp an toàn khẩn cấp đã được
sử dụng với con bạn trong khi bạn
đã cung cấp cho nhân viên nhà
trường tài liệu bác sĩ của con bạn
rằng việc cô lập có thể khiến con bạn
gặp nguy hiểm về tinh thần hoặc thể
chất.
• Cô lập được sử dụng với con bạn khi
nhân viên nhà trường không thể
nhìn và nghe thấy con bạn mọi lúc.
• Con của bạn được đưa vào phòng
kín, có cửa khóa không tự động mở
ra khi nhân viên nhà trường bỏ đi
hoặc trong trường hợp khẩn cấp.
• Con bạn được đưa vào phòng kín,
không an toàn, không được thông
gió tốt hoặc không đủ ánh sáng.
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Thông tin Liên Lạc
Đia phương
District Administrator Contact for ESI
Amy Godsey
Wichita Public Schools
Office of Due Process
903 S. Edgemoor
Wichita, KS 67218
316-973-4488
agodsey@usd259.net
WPS ESI Resources: www.usd259.org/esi

Tiểu bang
General ESI Information:
http://ksdetasn.org/
ESI Questions:
Laura Jurgensen
Kansas State Department of Education
ljurgensen@ksde.org
785-296-5522
Parent Training and Information Center:
Families Together
http://familiestogetherinc.org/
888-815-6364
Protection and Advocacy System:
Disability Rights Center of Kansas
http://www.drckansas.org/
877-776-1541 or 785-273-9661
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