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Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (Individual Education Plan - 
IEP) 
Tài liệu dành cho Cha Mẹ/Người giám hộ  
IEP là gì? 
  

• Một tài liệu được điều chỉnh theo từng cá nhân, mô tả những gì con bạn đang học trong ngày khi ở 
trường. Tài liệu này dựa trên đánh giá, xác định điểm mạnh, sở thích và nhu cầu của con bạn. 

• Một bản IEP có thể bao gồm các điều chỉnh và/hoặc các sửa đổi. 
  

Bạn có biết? 
 

• IEP được xây dựng bởi một nhóm cộng tác. Các nhóm IEP bao gồm bạn, con bạn, thầy cô giáo của con 
bạn, hiệu trưởng, nhân viên hỗ trợ và các đơn vị trong cộng đồng (nếu có). 

• Điểm mạnh, sở thích và nhu cầu của con bạn được cân nhắc khi lập kế hoạch cho những điều chỉnh 
và/hoặc sửa đổi. 

• Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo rằng IEP được lập, xem xét, cập nhật và thực hiện. 
• IEP phải liên tục được thảo luận, xem xét và sửa đổi khi con bạn đạt được các mục tiêu học tập của mình 

hoặc cần thêm các chiến lược để thành công. 
  

Vai trò của bạn là gì? 
 

• Chia sẻ thông tin liên quan đến sức khỏe, y tế và/hoặc thông tin khác về con bạn với nhà trường. 
• Tham dự các cuộc họp IEP và đưa ra phản hồi về kế hoạch.  
• Chia sẻ các phương pháp hoặc chiến lược có hiệu quả tại nhà hoặc với các đối tác trong cộng đồng. 
• Hỏi giáo viên của con bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về IEP của trẻ. 

  
 
Vui lòng tham khảo Loạt Video Thông tin về các Dịch vụ Chuyên biệt (Specialized Services Informational 

Video Series) của HWDSB để biết thông tin chi tiết về các chủ đề liên quan đến giáo dục đặc biệt, bao 
gồm cả các IEP. 

 
 

Tìm hiểu thêm tại www.hwdsb.on.ca/about/special-education 
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