
Giới thiệu ACHIEVE 
Hệ thống trực tuyến IFSP và IEP mới của Iowa 

 
 

Sở Giáo Dục Iowa sẽ ra mắt IFSP (Kế Hoạch Dịch Vụ Gia 
Đình Cá Nhân Hóa)/IEP (Chương Trình Giáo Dục Cá 
Nhân Hóa) mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Mỗi học 
khu có quyền lựa chọn thời điểm bắt đầu sử dụng, tuy 
nhiên quyết định phải được đưa ra vào khoảng từ giữa 
tháng 4 đến tháng 9 năm 2022. 

 

Vào lần tiếp theo cuộc họp IFSP/IEP diễn ra, chương trình 
mà con của quý vị đang tham gia sẽ được chuyển sang hệ 
thống trực tuyến ACHIEVE. Điều này sẽ diễn ra chậm nhất 
vào cuối năm học 2022-2023/năm dương lịch. 

 

ACHIEVE là gì? 

ACHIEVE là hệ thống trực tuyến mới, trong đó IFSP và 

IEP sẽ được phát triển. ACHIEVE sẽ: 

• Gia tăng cơ hội cộng tác và trao đổi thông tin giữa 
các thành viên trong nhóm IFSP/IEP bằng cách đưa 
ra các lời nhắc bổ sung trong hệ thống trực tuyến 
nhằm khuyến khích thảo luận khi các nhóm thiết kế 
một chương trình riêng biệt cho từng đứa trẻ; 

 

• Tích hợp cả IFSP/IEP cho trẻ dưới 21 tuổi trong 
cùng một hệ thống. 

 

Các gia đình cần biết gì khi IFSP/IEP của con họ được 

chuyển sang hệ thống trực tuyến ACHIEVE? 

• Các dịch vụ TRUY CẬP Sớm (IFSP) hoặc các dịch vụ 

giáo dục đặc biệt (IEP) của con quý vị sẽ vẫn được 

giữ nguyên như cũ trong hệ thống trực tuyến 

ACHIEVE. 

• Các biện pháp bảo vệ theo quy trình của quý vị dựa 

trên Đạo Luật Giáo Dục Cá Nhân Bị Khuyết Tật (IDEA) 

sẽ vẫn được giữ nguyên như cũ trong hệ thống trực 

tuyến ACHIEVE. 

• Hồ sơ IFSP/IEP tiếp theo của con quý vị sẽ 

trông khác khi được ghi vào trong hệ thống 

trực tuyến ACHIEVE. 

• Vào lần họp IFSP/IEP tiếp theo của con quý vị, nhóm 

sẽ giới thiệu hệ thống trực tuyến ACHIEVE, những gì 

sắp diễn ra và giải đáp mọi thắc mắc. 

• Thông tin và cơ hội đào tạo sẽ được chia sẻ trong 
tương lai thông qua một cổng thông tin dành cho 
phụ huynh. Cổng thông tin này cung cấp cho phụ 
huynh quyền truy cập vào hệ thống trực tuyến 
ACHIEVE. Cổng thông tin dành cho phụ huynh vẫn 
đang được phát triển. 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu có thắc mắc về hệ thống 

trực tuyến ACHIEVE? 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với học khu hoặc Cơ 

Quan Giáo Dục Khu Vực (AEA) của quý vị. 

 

 
 

 

 

Ấn phẩm này được phát triển bằng kinh phí trợ cấp của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và Bộ Y Tế & Dịch 
Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ. Nội dung không nhất thiết thể hiện chính sách của các Bộ đó và người 
đọc không nên cho rằng nội dung này đã được Chính Phủ Liên Bang chứng thực. Trung Tâm 
Tài Nguyên ASK là thành viên của Liên Minh Parent to Parent USA, đồng thời cũng đóng vai trò 
là Tổ Chức Liên kết Tiếng Nói Phụ Huynh Bang Iowa. 

 

HỎI các câu hỏi cơ bản 

Tôi có nhận được thông tin về hệ thống trực 
tuyến ACHIEVE từ học khu của mình không? 

 
Khi nào chương trình IFSP/IEP của con tôi 
sẽ được chuyển sang hệ thống trực tuyến 
ACHIEVE? 
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