
 
 

เอกสารแนบ C 

กระทรวงศกึษาธกิารรฐัฮาวาย แผนกบรกิารอาหารโรงเรยีน 

 
การชว่ยเหลอืเด็กทีม่คีวามตอ้งการอาหารพเิศษในโครงการโภชนาการโรงเรยีน (เอกสารแนบ J) 

 
เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่เดก็พกิารมโีอกาสไดรั้บสทิธปิระโยชนด์า้นการศกึษาและทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาเชน่เดยี

วกับเดก็คนอืน่ ๆ จงึจ าเป็นตอ้งมโีครงการโภชนาการโรงเรยีนของรัฐบาลกลางเพือ่จดัหาอาหารพเิศษ  

ใหก้ับนักเรยีนเหลา่น้ี ตวัอยา่งของการจัดหาใหท้ีว่า่ไดแ้ก ่การจ ากดัและทดแทนอาหาร การเปลีย่นแปลง 
เน้ือสมัผัสและความขน้เหลว (เชน่ อาหารป่ันหนืด) การเพิม่หรอืลดแคลอรี ่และปรมิาณคารโ์บไฮเดรต 

เอกสารน้ีจะมคี าแนะน าเกีย่วกับการจัดหาใหต้ามความตอ้งการอาหารพเิศษในโครงการโภชนาการโรงเรยีนต

ามกฎหมายของรัฐบาลกลางและขอ้ก าหนดของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมรกิา (USDA) นอกจากนี้ยังจะ  

ไดช้ีแ้จงขอ้ก าหนดส าหรับการดัดแปลงอาหารและนโยบายเพิม่เตมิตา่ง ๆ ทีก่ ากับดแูลการจดัหาเหลา่น้ี 
ไวโ้ดยละเอยีด 

 

สว่นที ่1 กฎหมายของรัฐบาลกลางทีก่ ากับดแูลผูพ้กิาร 

กฎหมายของรัฐบาลกลางก าหนดวา่แผนกบรกิารอาหารโรงเรยีนจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืเดก็พกิาร 

กฎหมายเหลา่น้ีไดแ้ก ่พระราชบญัญัตกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพปี ค.ศ. 1973 พระราชบญัญตักิารศกึษา  

ส าหรับคนพกิาร (IDEA) พระราชบญัญตัผิูพ้กิารชาวอเมรกิัน (ADA) ปี ค.ศ. 1990 และพระราชบญัญัต ิ
แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัผิูพ้กิารชาวอเมรกิัน (ADAAA) ปี ค.ศ. 2008 นอกจากน้ี USDA 

ยังไดอ้อกกฎระเบยีบการไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ(7CFR 15b) รวมถงึกฎระเบยีบทีก่ ากับดแูลโครงการ 
อาหารกลางวันโรงเรยีนและโครงการอาหารเชา้โรงเรยีนแหง่ชาต ิกฎระเบยีบเหลา่น้ีระบชุดัวา่จะตอ้ง 
ท าอาหารทดแทนอาหารปกตสิ าหรับเดก็ทีค่วามพกิารท าใหรั้บประทานอาหารไดจ้ ากัดเมือ่เจา้หนา้ทีท่างการ

แพทยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับรับรองความตอ้งการดังกลา่ว 

ค าแนะน าส าหรับโรงเรยีนเป็นไปตามค าสัง่ดา้นบรกิารอาหารและโภชนาการของ USDA 783-2 ฉบับแกไ้ข 2 

การทดแทนอาหารดว้ยเหตผุลทางการแพทยห์รอืเกีย่วกับอาหารอืน่ ๆ สามารถดหูลักเกณฑพ์ืน้ฐานของ 

USDA เกีย่วกับการทดแทนอาหารไดใ้นคูม่อืการชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการอาหารพเิศษใน  

โครงการโภชนาการโรงเรยีนฉบับปัจจุบัน 

สว่นที ่2 ค าจ ากดัความของความพกิารและเจา้หนา้ทีท่างการแพทยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ 

ภายใตม้าตรา 504 แหง่พระราชบญัญตักิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพปี ค.ศ. 1973 และพระราชบญัญัตผิูพ้กิารชาว  

อเมรกิัน (ADA) ปี ค.ศ. 1990 “ผูพ้กิาร” หมายถงึ บคุคลใดทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจ 

ซึง่จ ากัดการท ากจิกรรมทีส่ าคัญในชวีติอยา่งนอ้ยหนึง่อยา่งไปอยา่งมาก มบีันทกึเกีย่วกับการบกพร่อง 
ดังกลา่ว หรอืถอืวา่มคีวามบกพร่องดังกลา่ว 

“ความบกพรอ่งทางรา่งกายหรอืจติใจ” หมายถงึ (1) ความผดิปกตหิรอือาการเกีย่วกบัจติใจและอารมณ์ 

การเสยีโฉม หรอืการสญูเสยีทางกายวภิาคทีส่ง่ผลตอ่ระบบตา่ง ๆ ของร่างกายตอ่ไปนี้อยา่งนอ้ยหนึง่ระบบ: 

ประสาทวทิยา; กลา้มเน้ือและกระดกู; อวัยวะรับความรูส้กึพเิศษ; ระบบทางเดนิหายใจ ซึง่รวมถงึอวัยวะ  

ออกเสยีง หัวใจและหลอดเลอืด; การเจรญิพันธุ;์ การยอ่ยอาหาร; ทางเดนิปัสสาวะ; ทางเดนิของเลอืดและ 
น ้าเหลอืง; ผวิ; และตอ่มไรท้อ่; หรอื (2) ความผดิปกตทิางจติใจหรอืจติวทิยา เชน่ ปัญญาออ่น 

กลุม่อาการจติเวชเหตสุมอง ความเจ็บป่วยทางอารมณ์หรอืจติใจ และความบกพร่องทางการเรยีนรู ้  
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ค าวา่ "ความบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจ” นัน้รวมถงึโรคและอาการตา่ง ๆ มากมาย ซึง่บางสว่นอาจเป็น: 
• การบกพร่องทางกระดกู การมองเห็น การพูด และการไดย้นิ: 

• สมองพกิาร; 

• ลมบา้หม;ู 
• กลา้มเน้ือเสือ่ม; 

• ปลอกประสาทอกัเสบ; 

• มะเร็ง; 
• โรคหัวใจ; 

• โรคความผดิปกตขิองเมตาบอลซิมึ เชน่ เบาหวาน หรอืฟีนลิคโีตนูเรยี (PKU); 

• ภาวะภมูแิพอ้าหาร (แพอ้าหารอยา่งรุนแรง); 

• ปัญญาออ่น; 
• ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ 

• การตดิยาและโรคพษิสรุาเรือ้รัง; 

• ความบกพร่องทางการเรยีนรู;้ 
• โรคเอชไอว ีและ 

• วัณโรค 

 

“มบีนัทกึเกีย่วกบัความบกพรอ่งดงักลา่ว” หมายถงึ มปีระวัต ิหรอืถกูจ าแนกวา่มคีวามบกพร่องทาง  

จติใจหรอืร่างกายทีจ่ ากดัการท ากจิกรรมส าคญัในชวีติอยา่งนอ้ยหนึง่อยา่งไปอยา่งมาก 
 
“ถอืวา่มคีวามบกพรอ่ง” หมายถงึ (1) 
มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจทีไ่มไ่ดจ้ ากดักจิกรรมส าคญัในชวีติไปอยา่งมากแตผู่รั้บพจิารณาวา่เป็
นการใหค้ าปรกึษาถงึขอ้จ ากดันัน้ ๆ; (2) มคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจทีจ่ ากัดกจิกรรม  

ส าคญัในชวีติไปอยา่งมากอนัเพยีงเพราะเป็นผลมาจากทัศนคตขิองผูอ้ืน่ตอ่ความบกพร่องนัน้ ๆ; หรอื (3) 
ไมม่คีวามบกพร่องใด ๆ ทีร่ะบไุวข้า้งตน้แตผู่รั้บพจิารณาวา่มคีวามบกพร่องนัน้ ๆ 

 

พระราชบญัญตักิารศกึษาส าหรบัคนพกิาร 
ภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารศกึษาส าหรับคนพกิาร (IDEA) ปี ค.ศ. 2004 เดก็ “พกิาร” หมายถงึ: 1) 
เดก็ทีไ่ดรั้บการประเมนิและยอมรับตาม IDEA วา่มคีวามพกิารอยา่งนอ้ยหนึง่อยา่ง; 2) ความพกิารสง่ผล  

เสยีตอ่ผลการเรยีน; และ 3) เน่ืองจากความพกิารและผลกระทบ เด็กตอ้งการการศกึษาพเิศษ 
และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
ความพกิารเหลา่น้ีรวมถงึ: 

• โรคออทซิมึ; 
• ภาวะหหูนวกตาบอด; 

• หหูนวกหรอืความบกพร่องทางการไดย้นิอืน่ ๆ; 

• ปัญญาออ่น; 
• การบกพร่องทางกระดกู; 

• ความบกพร่องทางสขุภาพอืน่ ๆ อันเน่ืองมาจากปัญหาสขุภาพเรือ้รังหรอืเฉียบพลัน เชน่ 
โรคหอบหดื เบาหวาน ไตอกัเสบ เม็ดเลอืดแดงรูปเคยีว โรคหวัใจ ลมบา้หม ูไขรู้มาตกิ ฮโีมฟีเลยี 
ลคูเีมยี ตะกัว่เป็นพษิ วัณโรค; 

• อารมณ์แปรปรวน; 

• ความบกพร่องทางการเรยีนรู;้ 

• ความบกพร่องทางการพดูหรอืภาษา; 

• อาการบาดเจ็บทีส่มอง; 

• ความบกพร่องทางการมองเห็น รวมถงึตาบอด ซึง่สง่ผลเสยีตอ่ผลการเรยีนของเดก็ และ 
• ความพกิารซอ้น 
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โรคสมาธสิัน้หรอื Attention Deficit Hyperactivity Disorder อาจอยูใ่นหมวดหมูใ่ดหมวดหมู ่ 
หนึง่จากทัง้หมด 13 หมวดหมู ่การจ าแนกจะดจูากลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความผดิปกต ิ
และอาการทีป่รากฏใหเ้ห็นในตัวนักเรยีน ซึง่จะเป็นตัวก าหนดหมวดหมู ่

 

แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) จะตอ้งเขยีนขึน้หนึง่แผนส าหรับเด็กพกิารหนึง่คน 
ซึง่ตอ้งไดรั้บการพัฒนา ทบทวน และแกไ้ขตาม IDEA และกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีน่ ามาใช ้IEP 
น้ีเป็นรากฐานทีส่ าคัญของแผนการศกึษาของนักเรยีนซึง่จะประกอบดว้ยโครงการการศกึษาพเิศษและบรกิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งตา่ง ๆ ทีจ่ะมอบใหก้ับเดก็พกิารภายใต ้IDEA 

 
เมือ่จ าเป็นตอ้งมบีรกิารดา้นโภชนาการตาม IEP ของเดก็ เจา้หนา้ทีข่องโรงเรยีนตอ้งม่ันใจ  

วา่พนักงานแผนกบรกิารอาหารโรงเรยีนไดเ้ขา้มามสีว่นในการตัดสนิใจเกีย่วกับอาหารพเิศษตัง้แตต่น้ 
 
ทพุพลภาพช ัว่คราว 
หากนักเรยีนมคีวามทพุพลภาพชัว่คราว โครงการบรกิารอาหารโรงเรยีนจะตอ้งจดัเตรยีม 

อาหารตามทีร่ะบโุดยเจา้หนา้ทีท่างการแพทยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับในเอกสารแนบ J-1 ตัวอยา่งของ 
ความทพุพลภาพชัว่คราวกเ็ชน่ นักเรยีนทีไ่ดรั้บการผา่ตดัใหญใ่นชอ่งปากและไมส่ามารถกนิ 
อาหารไดเ้ป็นระยะเวลาหนึง่ถา้ไมม่กีารดดัแปลงเน้ือสมัผัส 

 

เจา้หนา้ทีท่างการแพทยท์ีไ่ดร้บัการยอมรบั 

ภายใตค้ าแนะน าระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ ค าจ ากดัความตอ่ไปน้ีจะบง่บอกวา่ใครบา้งทีไ่ดรั้บ  

อนุญาตใหก้รอกและลงนามในค าชีแ้จงทางการแพทยท์ีรั่ฐก าหนดส าหรับการจัดหาอาหารในโครงการโภชน
าการเดก็ 

 

แพทยท์ีม่ใีบอนุญาตจากรัฐ (เชน่ MD, DO, ND) ผูช้ว่ยแพทย ์(PA) ผูป้ฏบิัตกิารพยาบาลวชิาชพีขัน้สงู 
(APRN/RPN) ทีม่อี านาจสัง่จ่ายยาและอยูใ่นขอบเขตของการปฏบิัตกิารหรอืความช านาญพเิศษ 
และผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยใ์ดทีม่ใีบอนุญาตทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิากกระทรวงพาณชิยแ์ละกจิการผูบ้รโิภค 
(DCCA) ของ (รัฐ) ฮาวายซึง่มสีทิธใินการสัง่จ่ายยาและ/หรอืการบ าบดัดว้ยโภชนาการทางการแพทย ์

 

สว่นที ่3 การดดัแปลงอาหารส าหรับความตอ้งการอาหารพเิศษ 

USDA ก าหนดใหโ้รงเรยีนจัดหาอาหารดดัแปลงโดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิใหแ้กนั่กเรยีนทีค่วามพกิารจ ากดัก
ารกนิอาหาร โดยยดึตามใบชีแ้จงทางการแพทยท์ีรั่ฐก าหนด หรอืเอกสารแนบ J-1 จากเจา้หนา้ทีท่าง 
การแพทยท์ีเ่ป็นทีย่อมรับ 

 

ใบชีแ้จง้ทางการแพทยต์อ้งประกอบดว้ย: 
• ค าอธบิายถงึความบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจของเด็ก; 

• ค าอธบิายถงึสิง่ทีต่อ้งท าเพือ่จัดหาใหเ้หมาะสมกับเดก็; และ 

• อาหารทีค่วรละเวน้และอาหารทดแทนทีแ่นะน า 
 

ตอ้งกรอกขอ้มลูทีจ่ าเป็นในใบชีแ้จงทางการแพทยใ์หค้รบถว้นกอ่น แผนกบรกิารอาหารโรงเรยีน (SFSB) 
จงึจะสามารถอ านวยความสะดวกในกระบวนการส าหรับการจัดหาอาหารพเิศษได ้เพือ่ใหแ้น่ใจได ้ 

วา่อาหารทีด่ัดแปลงนัน้สามารถน าไปเบกิเงนิไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการทีเ่หมาะสมส าหรับเด็กใ
นทางการแพทย ์

 

สว่นที ่4 นโยบายการจัดหาอาหารพเิศษเพิม่เตมิ 
เมนูและอาหารทีค่รอบครวัจดัให ้

SFSB ก าหนดใหซ้ือ้อาหารและเครือ่งดืม่ทัง้หมดทีจั่ดเก็บและเตรยีมส าหรับโครงการโภชนาการของ 

โรงเรยีนจาก SFSB และจากแหลง่ทีไ่ดรั้บอนุมตั ิบางครัง้มกีารขอใหโ้รงเรยีนจัดเก็บและ/หรอือุน่ 
และเสริฟ์อาหาร ทีค่รอบครัวน ามาสง่ใหบ้ตุรหลานบรโิภคในครัวของโรงเรยีน พนักงาน 

แผนกบรกิารอาหารโรงเรยีนจะไม ่รับอาหารจากทีบ่า้นมาอุน่และเสริฟ์ใหห้รอืจัดเก็บและเสริฟ์ให ้
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การเบกิคา่อาหารและคา่ใชจ้า่ย 
การเบกิคา่อาหารทีเ่สริฟ์ใหก้ับเด็กทีเ่ขา้เกณฑจ์ะไดรั้บเงนิในอัตราเดยีวกันกับอาหารทีต่รงตามรูปแบบอาหา
รของ USDA เดก็ทีม่คีวามตอ้งการอาหารพเิศษทีต่อ้งมกีารดดัแปลงอาหารไมส่ามารถถกูเรยีกเกบ็เงนิ  

คา่อาหารไดม้ากกวา่เดก็คนอืน่ ๆ หากเด็กมสีทิธิไ์ดรั้บอาหารฟรหีรอืลดราคา คา่อาหารทีด่ัดแปลง 
ก็จะเหมอืนกัน 

 

การแกไ้ขปรบัปรงุขอ้มลูในแบบฟอรม์ทางการแพทยส์ าหรบัความตอ้งการอาหารพเิศษ (เอกสารแนบ J-1) 
การเปลีย่นแปลงการสัง่อาหารของนักเรยีนทกุครัง้จะตอ้งเขยีนเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยเจา้หนา้ทีท่างการแ
พทยท์ีเ่ป็นทีย่อมรับ เน่ืองจากความตอ้งการอาหารอาจเปลีย่นแปลงไปตามเวลา การท าเชน่น้ี  

จะชว่ยใหม่ั้นใจไดว้า่ขอ้มลูอาหารทีม่บีันทกึเก็บไวนั้น้เป็นปัจจุบัน หมายเหต:ุ นอกเหนือจากเจา้หนา้ที ่
ทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับแลว้ หา้มผูใ้ดแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงการสัง่อาหารหรอืค าสัง่ 
ทางการแพทย ์

 

การยา้ยโรงเรยีน 
หากนักเรยีนยา้ยระหวา่งปีการศกึษาและไมม่กีารเปลีย่นแปลงในเอกสารแนบ J-1 ฉบับปัจจุบันทีม่บีันทกึ  

เก็บไว ้โรงเรยีนทีย่า้ยเขา้ใหมจ่ะตอ้งแจง้ SFSB โดยตรงถงึการยา้ยน้ีเพือ่ใหม้กีารบันทกึไว ้
อาจจ าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมใหก้ับพนักงานในโรงอาหารทีโ่รงเรยีนทีย่า้ยเขา้ใหม ่เพราะฉะนัน้ 
การจัดหาอาหารพเิศษจงึอาจไมส่ามารถด าเนนิการไดท้นัททีีนั่กเรยีนยา้ยเขา้ 

 

การออกเอกสารแนบ J-1 
หากมกีารสง่ค าขออาหารพเิศษมากกวา่หนึง่ครัง้ส าหรับนักเรยีนหนึง่คนในปีการศกึษาเดยีวกัน 
อาหารจะเป็นไปตามขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นแบบฟอรม์เอกสารแนบ J-1 ฉบับลา่สดุเทา่นัน้ 
แบบฟอรม์กอ่นหนา้จะกลายเป็นโมฆะ 

 
สว่นที ่5 แนวทางในการกรอกแบบฟอรม์เอกสารแนบ J-1 

พอ่แม/่ผูป้กครองและโรงเรยีน: แบบฟอรม์ทางการแพทยส์ าหรบัความตอ้งการอาหารพเิศษ 
(เอกสารแนบ J-1) ชว่ยใหโ้รงเรยีนดัดแปลงอาหารใหก้ับนักเรยีนทีต่อ้งการได ้

การกรอกครบถว้นทกุขอ้จะชว่ยใหเ้ขตการศกึษาของบตุรหลานของทา่นสามารถจัดเตรยีมอาหารทีป่ลอดภัย
และเหมาะสมใหก้ับเดก็ขณะอยูท่ีโ่รงเรยีนได ้

 

พนักงานของโรงเรยีนไมส่ามารถเปลีย่นเน้ือสมัผัสของอาหาร ท าอาหารทดแทน 
หรอืเปลีย่นแปลงอาหารของเดก็ทีโ่รงเรยีนไดโ้ดยไมไ่ดก้รอกขอ้มลูทัง้หมดในแบบฟอรม์น้ี 
ไมส่ามารถรับโน๊ต จดหมาย และ/หรอืความคดิเห็นทีเ่ขยีนลงในแบบฟอรม์ใบสัง่ยาแทนเอกสารแนบ J-1 ได ้
นอกจากน้ียังไมส่ามารถจัดหาอาหารพเิศษตามการสือ่สารเป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืดว้ยวาจาจากพ่อแม/่ผูป้
กครองไดด้ว้ยเชน่กัน 

 

โปรดท าตามขัน้ตอนดา้นลา่งน้ีเพือ่เริม่ตน้: 

1. พ่อแม/่ผูป้กครองกรอกขอ้มลูในสว่นที ่1 ใหค้รบถว้น รวมทัง้ชือ่ของนักเรยีนตรงดา้นบนสดุ  

ของหนา้ 3 ดว้ย 

2. เมือ่กรอกเสร็จแลว้ พ่อแม/่ผูป้กครองจะน าเอกสารแนบ J-1 ไปใหเ้จา้หนา้ทีท่างการแพทย ์

ทีไ่ดรั้บการยอมรับของเดก็เพือ่ใหเ้ขา/เธอกรอกสว่นที ่2 
3. พ่อแม/่ผูป้กครองสง่คนืเอกสารแนบ J-1 ทีก่รอกเสร็จแลว้ใหก้ับโรงเรยีน เพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ 

โรงเรยีนมตีน้ฉบับของแบบฟอรม์ 
4. โรงเรยีนจะสง่ส าเนาของแบบฟอรม์ให ้SFSB ซึง่จะไดท้ าการตรวจสอบ 

 

เจา้หนา้ทีท่างการแพทยท์ีไ่ดร้บัการยอมรบั: 
แบบฟอรม์น้ีชว่ยใหโ้รงเรยีนดัดแปลงอาหารใหก้ับนักเรยีนทีต่อ้งการได ้การกรอกครบถว้นทกุขอ้  

จะชว่ยปรับปรุงการดแูลนักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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โรงเรยีนไมส่ามารถเปลีย่นเน้ือสมัผัสของอาหาร ท าอาหารทดแทน หรอืเปลีย่นแปลงอาหาร  
ของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนไดโ้ดยปราศจากขอ้ความค าสัง่ทีเ่หมาะสมจากพ่อแม ่การดดัแปลงอาหาร 
จะด าเนนิการตามการประเมนิทางการแพทยแ์ละการวางแผนการรักษา และตอ้งไดรั้บการรับรองจาก 
เจา้หนา้ทีท่างการแพทยท์ีไ่ดรั้บการยอมรับ 

 
โปรดอา่นเอกสารแนบ J (สว่นที ่1, 2, 3) และกรอกเอกสารแนบ J-1 
เจา้หนา้ทีท่างการแพทยค์วรพจิารณาสิง่ตอ่ไปน้ีเมือ่ทา่นกรอกสว่นที ่2 ของเอกสารแนบ J-1: 

1. กรอกสว่นที ่2 ครบทกุขอ้ ระบวุา่น่ีคอืใบสัง่อาหารฉบบั "ใหม"่ หรอื "แกไ้ข" 
(ดดูา้นบนสดุของแบบฟอรม์) 

2.  เจาะจงใหไ้ดม้ากทีส่ดุเกีย่วกับลกัษณะของความบกพร่องทางร่างกายหรอืจติใจของเด็กทีจ่ ากัดก
ารกนิอาหารของเขา/เธอ และสิง่ทีต่อ้งท าเพือ่ชว่ยเหลอื 

3. หากการประเมนิเด็กของทา่นไมไ่ดใ้หข้อ้มลูเพยีงพอทีจ่ะตัดสนิใจเกีย่วกับอาหารทดแทน 
การดดัแปลงความขน้หนืด หรอืขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการกนิอาหารอืน่ ๆ โปรดสง่เด็ก/ครอบครัวไปหา  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการใหอ้าหารหรอืโรคภมูแิพท้ีเ่หมาะสมเพือ่กรอกเอกสารแนบ J-1; 
4. หากมกีารใชก้ารประเมนิการใหอ้าหาร/โภชนาการ แผนการดแูล 

หรอืเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใดมากอ่นหนา้และ/หรอืใชอ้ยู ่ใหอ้า้งองิในเอกสารแนบ J-1 และ 
5. พรอ้มปรกึษาหารอืกับทมีโรงเรยีนของเดก็ในขณะทีพ่วกเขาด าเนนิตามแผนการใหอ้าหาร/การดแูล

โภชนาการนัน้ 
 

สว่นที ่6 กระบวนการปกป้องคุม้ครอง 
ส าหรับค าถามหรอืขอ้กังวลเกีย่วกบัสทิธพิลเมอืง โปรดไปทีเ่ว็บไซตด์า้นลา่งน้ี: 
http://www.hawaiipublicschools.org/ConnectWithUs/Organization/OfficesAndBranches/Pages/C RCO.aspx 

 
เอกสารอา้งองิ: 

Accommodating Children with Special Dietary Needs in the School Nutrition Programs: Guidance for School Food Service Staff. 
U.S. Department of Agriculture, Revised Fall 2001. 

Accommodating Disabilities in the School Meal Programs: Guidance and Questions and Answers (Q&As) SP 26-2017 April 25, 2017. 
Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) and the ADA Amendments Act of 2008 (Public Law 110-325). 

http://www.ada.gov/pubs/ada.htm 
Guidance Related to the Americans with Disabilities Amendments Act (ADAAA). SP 36-2013, CACFP 10-2013, SFSP 12-2013. April 26, 

2013. 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) http://idea.ed/gov/ 
Modifications to Accommodate Disabilities in the School Meal Programs. SP 59-2016. September 27, 2016. 
Statements Supporting Accommodations for Children with Disabilities in the Child Nutrition Programs. SP 32-2015, SFSP 15-2015, CACFP 

13-2015. March 30, 2015. 
State Agency Definition for Recognized Medical Authority. Office of Hawaii Child Nutrition Programs Standard Operating Procedures. 

September 2015. 
Protecting Students with Disabilities http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html 

 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงของรัฐบาลกลางและกฎระเบยีบและนโยบายดา้นสทิธพิลเมอืงของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (USDA) 

หา้มไม่ใหส้ถาบันน้ีเลอืกปฏบิัตดิว้ยเหตจุากเชือ้ชาต ิสผีวิ ถิน่ก าเนดิ เพศ (รวมถงึอัตลักษณ์ทางเพศและรสนยิมทางเพศ) ความทุพพลภาพ อายุ 
หรอืการแกแ้คน้หรอืตอบโตส้ าหรับกจิกรรมดา้นสทิธพิลเมอืงกอ่นหนา้ 
อาจมขีอ้มูลโครงการเป็นภาษาอืน่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ผูทุ้พพลภาพทีต่อ้งการวธิกีารอืน่ในการสือ่สารเพือ่รับขอ้มูลโครงการ (เช่น อักษรเบรลล ์
ตัวพมิพข์นาดใหญ่ เทปเสยีง ภาษามอืแบบอเมรกิัน) ควรตดิตอ่รัฐทีร่ับผดิชอบหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ทีด่แูลโครงการหรอื TARGET Center ของ USDA ที ่(202) 720- 
2600 (เสยีงพูดและ TTY) หรอืตดิตอ่ USDA ผ่าน Federal Relay Service ที ่(800) 877-8339 

หากตอ้งการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตขิองโครงการ ผูร้อ้งเรยีนควรกรอกแบบฟอรม์ AD-3027 แบบฟอรม์การรอ้งเรยีนเกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตขิองโครงการ USDA 
ซึง่สามารถรับทางออนไลน์ไดท้ี:่ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint- 
Form0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf จากส านักงาน USDA ทุกแหง่ โดยโทร (866) 632-9992 หรอืโดยเขยีนจดหมายจ่าหนา้ถงึ USDA จดหมายตอ้งมชีือ่ 

ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพทข์องผูร้อ้งเรยีน 
และค าอธบิายเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการเลอืกปฏบิัตทิีก่ลา่วหาซึง่มรีายละเอยีดเพยีงพอทีจ่ะแจง้ใหผู้ช้ว่ยเลขานุการดา้นสทิธพิลเมอืง (ASCR) 

ทราบเกีย่วกับลักษณะและวันทีข่องการละเมดิสทิธพิลเมอืงทีก่ลา่วหาได ้แบบฟอรม์ AD-3027 ทีก่รอกแลว้หรอืจดหมายจะตอ้งสง่ไปยัง USDA ทาง: 
1. ไปรษณีย:์ 
U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; หรอื 
2. โทรสาร: 
(833) 256-1665 หรอื (202) 690-7442; หรอื 

3. อเีมล: 

program.intake@usda.gov 

http://www.hawaiipublicschools.org/ConnectWithUs/Organization/OfficesAndBranches/Pages/C
http://www.ada.gov/pubs/ada.htm
http://idea.ed/gov/
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html
http://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-
mailto:program.intake@usda.gov

