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Dịch vụ phục hồi là gì? Thuật ngữ này được OSPI sử dụng để mô tả chương trình giáo dục đặc biệt bổ sung và các 
dịch vụ liên quan dành cho học sinh khuyết tật được thiết kế nhắm đến tình trạng thiếu tiến bộ thích hợp đối với các 
mục tiêu trong IEP do đại dịch. Các dịch vụ phục hồi khác với các dịch vụ giáo dục học bù và Năm học kéo dài- 
Extended School Year (ESY). Các dịch vụ phục hồi có thể được xem xét cho mọi học sinh có IEP từ mầm non đến 21 
tuổi, nhưng không phải mọi học sinh có IEP sẽ cần dịch vụ phục hồi. 
Làm thế nào để con tôi nhận được các dịch vụ phục hồi? Người quản lý hồ sơ sẽ liên lạc với phụ huynh vào mùa 
xuân năm 2021 để thông báo về các dịch vụ phục hồi và chia sẻ thông tin về những dịch vụ đó có thể là gì, bao gồm cả quy trình tiếp cận các dịch vụ 
này. Các cuộc thảo luận để xác định và lập kế hoạch cho các dịch vụ phục hồi cần thiết có thể diễn ra vào mùa xuân, mùa thu này hoặc trong năm 
học 2021-2022. Các quyết định có thể diễn ra trước khi bắt đầu năm học 2021–22, trước cuộc họp IEP hàng năm, hoặc có thể xảy ra vào ngày đánh 
giá hàng năm sắp tới nếu học khu và phụ huynh chấp thuận. Các quyết định về dịch vụ phục hồi sẽ được lập thành văn bản và thông báo. 

Các dịch vụ phục hồi sẽ trông như thế nào?  

• Dịch vụ phục hồi có thể được cung cấp ngoài ngày học/năm học của học khu hoặc trong ngày học.  

• Các quyết định về số lượng, hình thức và tần suất các dịch vụ phục hồi sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu của từng học sinh.  

• Ví dụ về các dịch vụ phục hồi có thể bao gồm: Hướng dẫn bổ sung trực tiếp, trực tiếp hoặc trị liệu từ xa, các dịch vụ chuyển tiếp bổ sung, các 
dịch vụ bổ sung trực tuyến, trước hoặc sau giờ học hoặc trong các kỳ nghỉ, dịch vụ giáo dục đặc biệt vào những ngày cho ra sớm, trực tiếp 
bổ sung các nhóm chơi với kết cấu hoặc các nhóm bạn trước hoặc sau giờ học hoặc trong các kỳ nghỉ. 

Nếu tôi có câu hỏi?  

• Nói chuyện với người quản lý hồ sơ hoặc giáo viên của học sinh. 

• Xem lại Hướng dẫn OSPI’s Recovery Services Guidance: https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/WA-Roadmap-
SpEd-Recovery-Services-2021.pdf. 

• Liên hệ với Bộ Phận Giáo dục Đặc biệt tại specialed@seattleschools.org. 
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