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Theo luật của tiểu bang và liên bang, mọi học sinh chưa 
thông thạo Anh văn đều có quyền tiếp cận một nền giáo 
dục có phẩm chất. Nếu không có được sự giáo dục này, 
trẻ em có thể học kém trong các lớp học, không được lên 
lớp và thậm chí phải bỏ học. 

Bản hướng dẫn này có thể giúp quý vị tìm hiểu các đạo luật 
này và đảm bảo cho con em của quý vị được tiếp cận nền 
giáo dục chất lượng mà chúng xứng đáng được hưởng. 

A Brighter Future
the southern poverty law center (splc) is well-known 

as an organization that has fought for civil rights and 
human rights for over 40 years. SPLC is dedicated to 

fighting bigotry and hatred. We are not affiliated with any 
government organization or private company.

For more information, please call us at  

855-252-5601

Một tương lai tươi sáng hơn 
southern poverty law center (splc) nổi tiếng là một tổ 
chức đấu tranh cho các quyền dân sự và nhân quyền trong 
suốt hơn 40 năm qua. SPLC đặc biệt đấu tranh phản đối sự 
cố chấp và phân biệt đối xử. Chúng tôi không có bất kỳ mối 
liên kết với tổ chức chính phủ hoặc công ty tư nhân nào.  

Để biết thêm thông tin xin hãy gọi cho chúng tôi tại số  

855-252-5601

400 Washington Avenue
Montgomery, AL 36104
splcenter.org splcenter.org

Your limited English proficiency student has a right to 
a quality education under both state and federal laws. 
Without this education, a child can fall behind in classes, 
fail a grade and even drop out of school.

This guide can help you navigate these laws and ensure 
your child gets the quality education he or she deserves.
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Quyền học tập của trẻ em



1. What is the No Child Left Behind (NCLB) Act?
NCLB is a federal law that mandates a number of programs aimed at 
improving U.S. education in elementary, middle and high schools by 
increasing accountability standards.

Under Title III of the NCLB, funds are made available to school districts 
for the implementation of instructional programs and activities for limited 
English proficient (LEP) and immigrant students.

2. What is the purpose of NCLB, Title III?
The main purpose of NCLB Title III program is to ensure that LEP and 
immigrant students attain English proficiency and meet the content-area 
academic standards that all children are expected to meet.

3. What happens if my child is identified as an LEP student?
You must be informed, no later than 30 days after the beginning of the 
school year, of your child’s identification for participation in a Title III 
program. If the child enrolls during the school year, you must be informed 
within two weeks of your child’s enrollment.

4. What are my rights as a parent in this process?
The school must inform you of the following:
• The reasons your child has been identified as LEP;
•  The child’s level of English proficiency, how it was assessed and the 

status of your child’s academic achievement;
•  The method of instruction used in the program and the methods of 

instruction used in other available programs (including information as 
to how such programs differ);

• How the program will meet your child’s educational strengths and 
needs;

•  How the program will help your child to learn English AND meet 
age-level academic standards; and

•  Exit requirements for the program, including various markers for 
success, such as graduation rates.

5. What should I do if I do not want my child in an  
LEP program?
You have the right to have your child removed immediately from a 
program upon your request. You may have other options and the school 
must tell you about other LEP programs or teaching methodologies, if 
available.

6. My child has special learning needs. Will the school 
provide special education?
All public school districts must offer special education services. Your child 
will need a special education evaluation to determine eligibility. Go to 
your school and ask for a special education evaluation. Put your request in 
writing and keep a copy for yourself.

7. Will the special education evaluation be conducted in 
English or my child’s native language?
The special education evaluation must be provided and administered 
in your child’s native language. Native language means the language 
typically used by the child in the home. 

8. My child is learning English and is a student with a 
disability. Do I have to choose between LEP services and 
special education?
No. If your child needs both services, then the school is obligated to 
provide both English language instruction and special education. However, 
the school cannot use your child’s limited English proficiency as a reason 
for the disability.

9. I am a parent who does not speak or read English. Does 
the school have to accommodate me?
Mostly yes. Another civil rights law, Title VI of the Civil Rights Act, 
makes it illegal to discriminate against persons based on national origin. 
In order not to discriminate, schools must provide non-English speaking 
parents with “meaningful” language access in the parent’s native language. 
For instance, the school must translate important notices and documents 
and have an interpreter at special education meetings. These are just a few 
examples. Basically, you must be given an opportunity to participate in 
your child’s education.

10. My child is harassed at school because we are from a 
different country and do not speak English well. Can they 
do that?
No. All children have the right to attend school without feeling 
unwelcome. If your child is being teased or bullied by either peers or 
staff, contact the school and ask to meet with the principal or someone in 
authority. Put your concerns in writing and take the letter with you to your 
meeting. If the school doesn’t resolve the problem, you have other legal 
remedies. If you are in this situation, we recommend that you confer with 
an attorney as soon as possible.

1. Đạo luật Không Để Trẻ Em Nào Học Kém (No Child Left 
Behind - “NCLB”) là gì?
NCLB là một đạo luật liên bang quy định một số lượng các chương trình 
nhằm mục đích cải thiện giáo dục của Mỹ ở các bậc tiểu học, trung học, 
và trung học phổ thông theo các tiêu chuẩn trách nhiệm ngày càng tăng.

Theo Mục III (Title III) của NCLB, các quỹ tài trợ được dành cho các học 
khu để thực hiện các chương trình và hoạt động giảng dạy cho những học 
sinh chưa thông thạo Anh văn (“LEP”) và các học sinh nhập cư.

2. Mục đích của NCLB là gì?
Mục đích chính của chương trình Title III của NCLB là để đảm bảo rằng 
LEP và học sinh nhập cư đạt được trình độ tiếng Anh thành thạo và đáp 
ứng các tiêu chuẩn nội dung học tập mà mọi trẻ em được trông đợi có thể 
đạt được. 

3. Điều gì xảy ra nếu con tôi được định danh là một học 
sinh LEP?
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng, quý vị phải được thông báo 
về sự định danh con quý vị tham gia trong một chương trình Title III. Nếu 
con quý vị nhập học trong năm học, quý vị phải được thông báo trong 
vòng hai tuần kể từ ngày nhập học của con quý vị. 

4. Quyền của tôi với tư cách là phụ huynh trong chương 
trình này là gì?
Nhà trường phải thông báo cho quý vị những điều sau đây:
• Những lý do mà con của quý vị được định danh là LEP;
• Trình độ Anh văn của cháu, cách thức đánh giá trình độ, và thành tích 

học tập của cháu; 
• Các phương pháp giảng dạy được sử dụng trong chương trình, các 

phương pháp giảng dạy được sử dụng trong các chương trình khác có 
sẵn (bao gồm thông tin về sự khác biệt giữa các chương trình đó như 
thế nào ); 

• Chương trình sẽ đáp ứng khả năng và nhu cầu học tập của con quý vị 
như thế nào; 

• Chương trình sẽ giúp con của quý vị học tiếng Anh VÀ đáp ứng các 
tiêu chuẩn độ tuổi học tập như thế nào; và 

• Các tiêu chí hoàn thành chương trình, bao gồm các tiêu chí đánh giá 
mức độ thành công như xếp hạng tốt nghiệp. 

5. Tôi sẽ làm gì nếu không muốn con mình tham gia 
chương trình LEP?
Quý vị có quyền chuyển con mình ra khỏi một chương trình ngay khi quý 
vị yêu cầu. Quý vị có thể có các lựa chọn khác và nhà trường phải thông 
báo cho quý vị về các chương trình LEP hoặc phương pháp giảng dạy 
khác, nếu có. 

6. Con tôi có nhu cầu học tập đặc biệt. Nhà trường có cung 
cấp giáo dục đặc biệt không? 
Tất cả các học khu công lập phải cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 
Con của quý vị sẽ cần một đánh giá giáo dục đặc biệt để xác định đủ điều 
kiện. Hãy đến trường và yêu cầu đánh giá giáo dục đặc biệt. Hãy đưa ra 
yêu cầu của quý vị bằng văn bản và giữ một bản sao cho mình. 

7. Đánh giá giáo dục đặc biệt sẽ được tiến hành bằng tiếng 
Anh hay ngôn ngữ mẹ đẻ của con tôi? 
Việc đánh giá giáo dục đặc biệt phải được cung cấp và quản lý theo ngôn 
ngữ mẹ đẻ của học sinh. Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thường được các em sử 
dụng ở nhà.   

8. Con tôi đang học tiếng Anh và là một học sinh khuyết 
tật. Tôi có phải lựa chọn giữa các dịch vụ LEP và giáo dục 
đặc biệt không? 
Không. Nếu con của quý vị cần cả hai dịch vụ thì nhà trường có nghĩa vụ 
cung cấp việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh và giáo dục đặc biệt. Tuy 
nhiên, nhà trường không thể coi việc chưa thành thạo tiếng Anh của con 
quý vị như là một lý do cho tình trạng khuyết tật. 

9. Tôi là phụ huynh học sinh và tôi không nói hoặc đọc 
tiếng Anh. Nhà trường có thể thích ứng với tôi không? 
Đa phần là có.Theo một luật dân sự khác, Khoản VI của Đạo luật Quyền 
Dân sự, thì việc phân biệt đối xử con người dựa trên nguồn gốc quốc gia 
là bất hợp pháp. Để tránh việc phân biệt đối xử, nhà trường phải cung cấp 
cho phụ huynh không nói tiếng Anh cách thức tiếp cận ngôn ngữ “dễ hiểu” 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh. Ví dụ, trường phải dịch các thông 
báo và các văn bản quan trọng và có một thông dịch viên tại các cuộc họp 
giáo dục đặc biệt. Đây chỉ là một vài ví dụ. Về cơ bản, quý vị phải có được 
cơ hội để tham gia vào giáo dục của con em mình. 

10. Con tôi bị quấy rầy ở trường học bởi vì chúng tôi đến 
từ một quốc gia khác và không nói tốt tiếng Anh. Họ có thể 
làm điều đó không?
Không. Mọi trẻ em đều có quyền đi học với cảm giác được chào đón. Nếu 
con của quý vị bị các bạn học hoặc nhân viên trêu chọc hay bắt nạt, hãy 
liên hệ với nhà trường và yêu cầu gặp hiệu trưởng hoặc người có thẩm 
quyền. Hãy nêu các lo ngại của quý vị bằng văn bản và đem theo thư đó 
đến cuộc gặp. Nếu nhà trường không giải quyết được vấn đề, quý vị có 
các biện pháp hợp pháp khác. Nếu quý vị gặp tình huống này, chúng tôi 
khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư càng sớm càng tốt.  
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Theo luật của tiểu bang và liên bang, mọi học sinh chưa 
thông thạo Anh văn đều có quyền tiếp cận một nền giáo 
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1. What is the No Child Left Behind (NCLB) Act?
NCLB is a federal law that mandates a number of programs aimed at 
improving U.S. education in elementary, middle and high schools by 
increasing accountability standards.

Under Title III of the NCLB, funds are made available to school districts 
for the implementation of instructional programs and activities for limited 
English proficient (LEP) and immigrant students.

2. What is the purpose of NCLB, Title III?
The main purpose of NCLB Title III program is to ensure that LEP and 
immigrant students attain English proficiency and meet the content-area 
academic standards that all children are expected to meet.

3. What happens if my child is identified as an LEP student?
You must be informed, no later than 30 days after the beginning of the 
school year, of your child’s identification for participation in a Title III 
program. If the child enrolls during the school year, you must be informed 
within two weeks of your child’s enrollment.

4. What are my rights as a parent in this process?
The school must inform you of the following:
• The reasons your child has been identified as LEP;
•  The child’s level of English proficiency, how it was assessed and the 

status of your child’s academic achievement;
•  The method of instruction used in the program and the methods of 

instruction used in other available programs (including information as 
to how such programs differ);

• How the program will meet your child’s educational strengths and 
needs;

•  How the program will help your child to learn English AND meet 
age-level academic standards; and

•  Exit requirements for the program, including various markers for 
success, such as graduation rates.

5. What should I do if I do not want my child in an  
LEP program?
You have the right to have your child removed immediately from a 
program upon your request. You may have other options and the school 
must tell you about other LEP programs or teaching methodologies, if 
available.

6. My child has special learning needs. Will the school 
provide special education?
All public school districts must offer special education services. Your child 
will need a special education evaluation to determine eligibility. Go to 
your school and ask for a special education evaluation. Put your request in 
writing and keep a copy for yourself.

7. Will the special education evaluation be conducted in 
English or my child’s native language?
The special education evaluation must be provided and administered 
in your child’s native language. Native language means the language 
typically used by the child in the home. 

8. My child is learning English and is a student with a 
disability. Do I have to choose between LEP services and 
special education?
No. If your child needs both services, then the school is obligated to 
provide both English language instruction and special education. However, 
the school cannot use your child’s limited English proficiency as a reason 
for the disability.

9. I am a parent who does not speak or read English. Does 
the school have to accommodate me?
Mostly yes. Another civil rights law, Title VI of the Civil Rights Act, 
makes it illegal to discriminate against persons based on national origin. 
In order not to discriminate, schools must provide non-English speaking 
parents with “meaningful” language access in the parent’s native language. 
For instance, the school must translate important notices and documents 
and have an interpreter at special education meetings. These are just a few 
examples. Basically, you must be given an opportunity to participate in 
your child’s education.

10. My child is harassed at school because we are from a 
different country and do not speak English well. Can they 
do that?
No. All children have the right to attend school without feeling 
unwelcome. If your child is being teased or bullied by either peers or 
staff, contact the school and ask to meet with the principal or someone in 
authority. Put your concerns in writing and take the letter with you to your 
meeting. If the school doesn’t resolve the problem, you have other legal 
remedies. If you are in this situation, we recommend that you confer with 
an attorney as soon as possible.

1. Đạo luật Không Để Trẻ Em Nào Học Kém (No Child Left 
Behind - “NCLB”) là gì?
NCLB là một đạo luật liên bang quy định một số lượng các chương trình 
nhằm mục đích cải thiện giáo dục của Mỹ ở các bậc tiểu học, trung học, 
và trung học phổ thông theo các tiêu chuẩn trách nhiệm ngày càng tăng.

Theo Mục III (Title III) của NCLB, các quỹ tài trợ được dành cho các học 
khu để thực hiện các chương trình và hoạt động giảng dạy cho những học 
sinh chưa thông thạo Anh văn (“LEP”) và các học sinh nhập cư.

2. Mục đích của NCLB là gì?
Mục đích chính của chương trình Title III của NCLB là để đảm bảo rằng 
LEP và học sinh nhập cư đạt được trình độ tiếng Anh thành thạo và đáp 
ứng các tiêu chuẩn nội dung học tập mà mọi trẻ em được trông đợi có thể 
đạt được. 

3. Điều gì xảy ra nếu con tôi được định danh là một học 
sinh LEP?
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai giảng, quý vị phải được thông báo 
về sự định danh con quý vị tham gia trong một chương trình Title III. Nếu 
con quý vị nhập học trong năm học, quý vị phải được thông báo trong 
vòng hai tuần kể từ ngày nhập học của con quý vị. 

4. Quyền của tôi với tư cách là phụ huynh trong chương 
trình này là gì?
Nhà trường phải thông báo cho quý vị những điều sau đây:
• Những lý do mà con của quý vị được định danh là LEP;
• Trình độ Anh văn của cháu, cách thức đánh giá trình độ, và thành tích 

học tập của cháu; 
• Các phương pháp giảng dạy được sử dụng trong chương trình, các 

phương pháp giảng dạy được sử dụng trong các chương trình khác có 
sẵn (bao gồm thông tin về sự khác biệt giữa các chương trình đó như 
thế nào ); 

• Chương trình sẽ đáp ứng khả năng và nhu cầu học tập của con quý vị 
như thế nào; 

• Chương trình sẽ giúp con của quý vị học tiếng Anh VÀ đáp ứng các 
tiêu chuẩn độ tuổi học tập như thế nào; và 

• Các tiêu chí hoàn thành chương trình, bao gồm các tiêu chí đánh giá 
mức độ thành công như xếp hạng tốt nghiệp. 

5. Tôi sẽ làm gì nếu không muốn con mình tham gia 
chương trình LEP?
Quý vị có quyền chuyển con mình ra khỏi một chương trình ngay khi quý 
vị yêu cầu. Quý vị có thể có các lựa chọn khác và nhà trường phải thông 
báo cho quý vị về các chương trình LEP hoặc phương pháp giảng dạy 
khác, nếu có. 

6. Con tôi có nhu cầu học tập đặc biệt. Nhà trường có cung 
cấp giáo dục đặc biệt không? 
Tất cả các học khu công lập phải cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 
Con của quý vị sẽ cần một đánh giá giáo dục đặc biệt để xác định đủ điều 
kiện. Hãy đến trường và yêu cầu đánh giá giáo dục đặc biệt. Hãy đưa ra 
yêu cầu của quý vị bằng văn bản và giữ một bản sao cho mình. 

7. Đánh giá giáo dục đặc biệt sẽ được tiến hành bằng tiếng 
Anh hay ngôn ngữ mẹ đẻ của con tôi? 
Việc đánh giá giáo dục đặc biệt phải được cung cấp và quản lý theo ngôn 
ngữ mẹ đẻ của học sinh. Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ thường được các em sử 
dụng ở nhà.   

8. Con tôi đang học tiếng Anh và là một học sinh khuyết 
tật. Tôi có phải lựa chọn giữa các dịch vụ LEP và giáo dục 
đặc biệt không? 
Không. Nếu con của quý vị cần cả hai dịch vụ thì nhà trường có nghĩa vụ 
cung cấp việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh và giáo dục đặc biệt. Tuy 
nhiên, nhà trường không thể coi việc chưa thành thạo tiếng Anh của con 
quý vị như là một lý do cho tình trạng khuyết tật. 

9. Tôi là phụ huynh học sinh và tôi không nói hoặc đọc 
tiếng Anh. Nhà trường có thể thích ứng với tôi không? 
Đa phần là có.Theo một luật dân sự khác, Khoản VI của Đạo luật Quyền 
Dân sự, thì việc phân biệt đối xử con người dựa trên nguồn gốc quốc gia 
là bất hợp pháp. Để tránh việc phân biệt đối xử, nhà trường phải cung cấp 
cho phụ huynh không nói tiếng Anh cách thức tiếp cận ngôn ngữ “dễ hiểu” 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh. Ví dụ, trường phải dịch các thông 
báo và các văn bản quan trọng và có một thông dịch viên tại các cuộc họp 
giáo dục đặc biệt. Đây chỉ là một vài ví dụ. Về cơ bản, quý vị phải có được 
cơ hội để tham gia vào giáo dục của con em mình. 

10. Con tôi bị quấy rầy ở trường học bởi vì chúng tôi đến 
từ một quốc gia khác và không nói tốt tiếng Anh. Họ có thể 
làm điều đó không?
Không. Mọi trẻ em đều có quyền đi học với cảm giác được chào đón. Nếu 
con của quý vị bị các bạn học hoặc nhân viên trêu chọc hay bắt nạt, hãy 
liên hệ với nhà trường và yêu cầu gặp hiệu trưởng hoặc người có thẩm 
quyền. Hãy nêu các lo ngại của quý vị bằng văn bản và đem theo thư đó 
đến cuộc gặp. Nếu nhà trường không giải quyết được vấn đề, quý vị có 
các biện pháp hợp pháp khác. Nếu quý vị gặp tình huống này, chúng tôi 
khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư càng sớm càng tốt.  
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