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Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) 
 

SELPA (Khu vực lập kế hoạch giáo dục ở địa phương thuộc Giáo dục đặc biệt) I, II, III, IV & VII quận Santa Clara cung 
cấp các dịch vụ ADR nhằm hỗ trợ cho các học khu và phụ huynh trong việc chủ động giải quyết các bất đồng và tranh 
chấp trong giáo dục đặc biệt do đại dịch COVID-19 gây ra.  Những dịch vụ ADR này nhằm cung cấp cho phụ huynh và 
các học khu trong phạm vi SELPA I, II, III, IV & VII quận Santa Clara một chuỗi các quy trình và thực tiễn giải quyết 
tranh chấp liên tục để tham gia theo các cấp độ can thiệp - phòng ngừa, bất đồng và xung đột khác nhau. 

Hãy điền vào mẫu đơn này để yêu cầu (các) dịch vụ. Thành viên Nhóm SELPA sẽ xem xét yêu cầu của bạn và liên hệ với 
bạn để cung cấp thông tin bổ sung.  Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi đến địa chỉ email selpa-adr@sccoe.org.    

 

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI TẠO ĐIỀU KIỆN VÀ NGƯỜI HÒA GIẢI ADR CỦA CHÚNG TÔI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAINE TALLEY (Tạo điều kiện IEP và Hòa giải) 
• Elaine Talley đã thực hiện hơn 2.500 cuộc hòa giải và tạo điều kiện thành công ở 

California và các khu vực thuộc thẩm quyền khác, với bề dày kinh nghiệm trong 
lĩnh vực giáo dục đặc biệt. 

• Bà có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hòa giải cấp địa phương và bang, và hòa 
giải các vụ việc đang chờ kháng cáo tại Tòa án Liên bang.  

• Bà cũng có chuyên môn trong đào tạo các hòa giải viên và đã từng là Điều phối viên 
Hòa giải của California, giám sát tất cả các hòa giải viên trình tự công bằng cấp 
bang. Bà đã đào tạo cho các Thẩm phán Luật Hành chính tại Phòng Điều trần Hành 
chính. 

  

GREG ABELL/SOUND OPTIONS GROUP (Tạo điều kiện IEP và Hòa giải) 
• Greg Abell là Hiệu trưởng tại Sound Options Group, LLC, một Công ty chuyên về 

Giải quyết Xung đột. Ông là một hòa giải viên chuyên nghiệp với hơn 30 năm kinh 
nghiệm hòa giải các tranh chấp cộng đồng và tổ chức đa bên với mức độ bất đồng 
cao. 

• Ông là cố vấn cấp cao cho CADRE (trung tâm TA về ADR trong Giáo dục Đặc biệt 
do OSEP tài trợ), đối tác của TAESE (Hỗ trợ Kỹ thuật để đạt được mức độ Xuất sắc 
trong Giáo dục Đặc biệt) thuộc Trung tâm Lãnh đạo Giáo dục Đặc biệt và Giải 
quyết Xung đột, giảng viên cốt cán của chương trình ECSEL tại Đại học 
Washington, Bothell (một chương trình cấp chứng chỉ kéo dài hai năm cho lãnh đạo 
giáo dục đặc biệt), và là nguyên chủ tịch của Hiệp hội Hòa giải Washington. 

• Ông đã tư vấn cho nhiều SELPA trong hơn 20 năm qua để giải quyết và hỗ trợ xây 
dựng năng lực giải quyết xung đột hiệu quả. 

https://forms.gle/sF3z41fSrEG5Dtch8
mailto:selpa-adr@sccoe.org
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Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JASON HARPER (Tạo điều kiện IEP và Hòa giải) 
• Jason Harper, người sáng lập Harper Conflict Resolution, LLC, là một chuyên gia 

được công nhận trong lĩnh vực hòa giải và giải quyết xung đột.  
• Ông là cố vấn ADR cho Văn phòng Giáo dục Hạt Los Angeles, cung cấp các dịch 

vụ hòa giải và giải quyết xung đột cho 18 học khu và 27 trường bán công.  
• Ông đã cung cấp các khóa đào tạo về hòa giải và giải quyết xung đột cho Trung tâm 

Tư pháp Phương Tây và Hội đồng Du khách Quốc tế, đào tạo cho người trưởng 
thành từ hơn 20 quốc gia khác nhau và đã được Thượng viện Bang California và 
Quốc hội Hoa Kỳ công nhận về các khóa đào tạo hòa giải. 

MARC PURCHIN (Tạo điều kiện IEP và Hòa giải) 
• Marc Purchin đã đích thân tiến hành hơn 2.000 cuộc hòa giải, chủ yếu thông 

qua các hợp đồng với Văn phòng Điều trần Giáo dục Đặc biệt California, Sở 
Khuyết tật Phát triển, nhiều Học khu khác nhau, cũng như với nhiều tổ chức 
phi lợi nhuận. 

• Ông là Giám đốc Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp Thay thế của SELPA Tây 
Nam, hỗ trợ 13.000 học sinh, gia đình, 12 Học khu, Văn phòng Giáo dục Hạt 
Los Angeles và 21 Trường Bán công tùy theo các nhu cầu giải quyết tranh 
chấp thay thế.  

• Ông đã được chứng nhận là chuyên gia hòa giải thông qua Văn phòng Luật 
sư Thành phố Los Angeles. 

 

KIMBERLY SCHULIST, J.D., LLM (Tạo điều kiện cho IEP và Hòa giải) 
• Kimberly Schulist là một hòa giải viên và nhà điều đình độc lập về giáo dục 

đặc biệt cho các học khu và cơ quan SELPA ở California. Bà cũng là một hòa 
giải viên về giáo dục đặc biệt cho Bang Connecticut và một hòa giải viên về 
giáo dục đặc biệt và nhà điều đình IEP cho Bang Ohio. Ngoài bằng luật, bà 
còn có bằng Thạc sĩ Luật (LLM) về lĩnh vực Giải quyết Tranh chấp từ Viện 
Giải quyết Tranh chấp Straus của Pepperdine. 

• • Bà đã thuyết trình về một số chủ đề ADR của giáo dục đặc biệt trên khắp 
California và cũng là một huấn luyện viên thỉnh giảng cho khóa đào tạo hòa 
giải trong giáo dục đặc biệt dài một tuần của Viện Giải quyết Tranh chấp 
Straus, có tên là "Hòa giải Vụ kiện Tranh chấp - SELPA." 

• • Trước khi trở thành người điều đình và hòa giải toàn thời gian, Kimberly là 
một luật sư giáo dục đặc biệt được 21 năm và chuyên môn trong lĩnh vực Hòa 
giải/Giải quyết Tranh chấp Thay thế. 
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MARIA LANG-GAVIDIA (Tạo điều kiện IEP) 
• Maria Lang-Gavidia đã làm việc với tư cách là chuyên gia Giáo dục Đặc biệt 

với hơn 20 năm kinh nghiệm với tư cách là nhà tâm lý trường học và quản lý 
học khu. Bà truyền dạy kiến thức thực tiễn về môi trường giáo dục đặc biệt 
thay đổi, điều này rất quan trọng để giúp các thành viên nhóm IEP giải quyết 
những khác biệt.  

• Bà có kinh nghiệm với mỗi trong số 13 nhóm hội đủ điều kiện được quy định 
trong Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) làm điều kiện tiêu chuẩn 
cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

• Hoạt động bảo vệ quyền lợi và tư vấn của bà đã và đang cung cấp các dịch 
vụ đào tạo và hỗ trợ cho phụ huynh, nhà giáo dục và các cơ quan liên quan 
đến quy trình IEP. 

SUSAN BOBBIT-VOTH (Tạo điều kiện cho IEP) 
• Susan Bobbit-Voth hiện là Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật SSP-TAP, chuyên 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các LEA liên quan đến Mất cân đối đáng kể. 
• Bà hiện đang hỗ trợ 10 khu học chánh tập trung vào Phân tích Dữ liệu Định 

lượng, Đánh giá Hồ sơ và Lập Kế hoạch. 
• Bà đã phục vụ với tư cách là Quản trị viên SELPA của West End SELPA ở 

Quận San Bernardino trong suốt tám năm và am hiểu về các nhu cầu và sự 
phức tạp liên quan đến các chính sách và chương trình giáo dục đặc biệt.   


