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Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài (ESY) Cho Học Sinh Khuyết Tật  

  

ESY là gì? Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài (ESY) là dịch vụ miễn phí dành cho học sinh khuyết tật 

và dài hơn 180 ngày học thường lệ. Mục đích chính của ESY là duy trì sự tiến bộ mà học sinh đã 

đạt được theo những tiêu chí và mục tiêu quan trọng nhất trong năm học bình thường. Chương 

trình ESY dựa trên nhu cầu cá nhân của học sinh và thường không bao gồm mọi tiêu chí và mục 

tiêu trong IEP của học sinh.  

Tiêu chuẩn hợp lệ và dịch vụ ESY được xác định như thế nào? Tiêu chuẩn hợp lệ ESY và 

những dịch vụ ESY mà học sinh cần có sẽ được thảo luận tại phiên họp nhóm IEP của em. Số 

lượng, loại hình, và thời gian của các dịch vụ được cung cấp trong ESY sẽ phụ thuộc vào nhu 

cầu cá nhân của học sinh và do nhóm IEP xác định dựa trên dữ liệu thu thập được về các kỹ năng 

và hành vi của học sinh. ESY có thể bao gồm không chỉ giáo dục đặc biệt, mà còn có thể bao 

gồm các dịch vụ liên quan như trị liệu nghề nghiệp, trị liệu vật lý, và trị liệu pháp thoại. 

Địa điểm và thời gian của dịch vụ ESY? Dịch vụ ESY thường sẽ được tổ chức tại những 

trường ốc của Sở Giáo Dục vào các ngày thứ ba, thứ tư, và thứ năm từ 9:00 sáng đến 1:00 trưa, 

trong vòng 6 tuần của mùa hè. Tuy nhiên, số lượng, loại hình, hoặc thời gian kéo dài của dịch vụ 

ESY không cố định.  Mỗi học sinh có quyền nhận các dịch vụ cần thiết để đảm bảo là em nhận 

được một nền giáo dục phù hợp dựa trên nhu cầu của mình. Tại mỗi phiên họp nhóm IEP, quý vị 

nên thảo luận xem học sinh có cần dịch vụ nhiều hay ít hơn, hay cần thay thế những dịch vụ khác 

hay không.   

Nếu có thắc mắc liên quan đến ESY hay muốn yêu cầu có phiên họp IEP để thảo luận về 

ESY thì quý vị nên làm gì? Nếu, vào bất cứ lúc nào mà quý vị có thắc mắc hoặc muốn thảo 

luận thêm về chương trình ESY của học sinh thì quý vị nên yêu cầu triệu tập phiên họp IEP. Để 

yêu cầu triệu tập phiên họp IEP nhằm thảo luận về ESY của học sinh thì xin quý vị thực hiện 1 

trong những điều sau đây:  

Lựa Chọn 1: Gọi hoặc email cho giáo viên giáo dục đặc biệt tại trường của học sinh,  

và/hoặc  

Lựa Chọn 2: Gọi hoặc email cho liên lạc viên giáo dục đặc biệt tại trường của học sinh. 


