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QUÁ TRÌNH HÒA GIẢI 
 

Quá trình hòa giải nhằm khuyến khích giải quyết sớm các vấn đề bất cứ khi nào có thể. 

Yêu cầu các bang cung cấp quá trình hòa giải dưới dạng lựa chọn tự nguyện cho phụ 

huynh và các cơ sở công lập như là một quá trình ban đầu cho việc giải quyết tranh chấp. 

Hòa giải không được dùng để từ chối hoặc trì hoãn quyền của phụ huynh đối với một 

phiên điều trần theo đúng thủ tục hoặc từ chối bất kỳ quyền nào khác của phụ huynh theo 

Phần B của Đạo luật Giáo dục cho Người Khuyết tật. Các buổi hòa giải được thực hiện 

bởi một hòa giải viên có trình độ và không thiên vị, được huấn luyện về các kỹ thuật hòa 

giải hiệu quả. Cơ sở giáo dục của bang sẽ chịu chi phí của quá trình hòa giải và duy trì 

danh sách các hòa giải viên đủ điều kiện, hiểu biết về luật pháp và các quy định liên quan 

đến việc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ có liên quan. 

 

Luật sư sẽ không tham gia vào quá trình hòa giải. 

 

Mỗi phiên trong quá trình hòa giải sẽ được lên lịch một cách kịp thời và sẽ được tổ chức 

tại một địa điểm thuận tiện cho các bên tranh chấp. 

 

Các bên tham gia quá trình hòa giải được yêu cầu ký vào cam kết bảo mật trước khi bắt 

đầu quá trình đó. 

 

Thỏa thuận đạt được bởi các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải sẽ được nêu trong thỏa 

thuận ràng buộc mang tính pháp lý đưa ra quyết định đó và tuyên bố rằng tất cả các cuộc 

thảo luận diễn ra trong quá trình hòa giải sẽ được bảo mật và không được sử dụng làm 

bằng chứng trong bất kỳ phiên điều trần theo đúng thủ tục nào sau đó hoặc thủ tục tố tụng 

dân sự nào; được ký bởi phụ huynh và người đại diện của cơ sở có thẩm quyền để ràng 

buộc cơ sở đó. 

 

Văn bản thỏa thuận hòa giải đã ký theo phần này có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án 

cấp bang nào có thẩm quyền hoặc tại tòa án cấp quận của Hoa Kỳ. Các cuộc thảo luận 

diễn ra trong quá trình hòa giải phải được bảo mật và không được sử dụng làm bằng 

chứng trong bất kỳ phiên điều trần theo đúng thủ tục nào sau đó hoặc thủ tục tố tụng dân 

sự của bất kỳ tòa án Liên bang hoặc tòa án cấp Bang nào của Bang nhận hỗ trợ theo 

IDEA. 
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