Các Dịch vụ Chuyên biệt
Ủy ban Xác định, Xếp lớp và Đánh giá

Tài liệu dành cho Cha Mẹ/Người giám hộ
IPRC là gì?
•

Ủy ban Xác định, Xếp lớp và Đánh giá (Identification, Placement and Review Committee - IPRC) là một ủy
ban thuộc hội đồng trường học, quyết định xem con bạn có phải là trường hợp đặc biệt hay không cũng như
cách phân loại xếp lớp mà sẽ phát huy những thế mạnh của con bạn. Quy định 181/98 của Bộ Giáo dục chi
phối quy trình của IPRC.

Bạn có biết?
IPRC là một từ viết tắt. Giải thích từng chữ cái:
•
•
•
•

I = Xác định (Identification): Tài liệu y tế hoặc sức khỏe cụ thể được sử dụng để xác định xem một trẻ có
được xác định là trường hợp đặc biệt hay không, theo các phân loại và định nghĩa do Bộ Giáo dục cung cấp.
P = Xếp lớp (Placement): Địa điểm thực tế nơi con bạn đi học. Các lựa chọn bao gồm lớp học thông thường
hoặc lớp học khép kín. Ủy ban cũng có thể đề xuất việc nộp đơn đăng ký cho một Trường của Tỉnh (nếu phù
hợp).
R = Đánh giá (Review): Một cuộc họp được tổ chức mỗi năm một lần để đánh giá sự tiến bộ của học sinh và
xác định xem việc phân loại học sinh đó là trường hợp đặc biệt và xếp lớp có còn cần thiết hay không.
C = Ủy ban (Committee): Cùng với ý kiến đóng góp của cha mẹ, Ủy ban đưa ra quyết định về việc một trẻ có
phải là trường hợp đặc biệt hay không và việc sắp xếp chương trình cho trẻ đó.

Vai trò của bạn là gì?
•
•
•
•
•

Chia sẻ thông tin về điểm mạnh, nhu cầu, sở thích của con bạn, cũng như tài liệu về sức khỏe và y tế của trẻ.
Nói chuyện với nhân viên nhà trường về việc có cần phải có IPRC hay không.
Tham dự, tham gia và hiểu quy trình của IPRC và các quyết định được đưa ra về con bạn.
Hãy hiểu rằng bạn có thể yêu cầu việc xếp vào lớp bình thường ở trường đúng tuyến của con bạn.
Hỏi Hiệu trưởng của con bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có về các IPRC.

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 IPRC.

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

