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ABISO NG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA NG HINDI PAGPAPATUPAD NG SERBISYO
PETSA:
_____________

PANGALAN NG MAG-AARAL:
__________________________

KAPANGANAKAN NG MAG-AARAL:
________

Mahal na: ___________________________________________:
(Pangalan ng (mga) Magulang/(mga) Tagapag-alaga)
Kung, sa isang pagpupulong para bumuo o magrebisa ng individualized education program (IEP) ng isang bata, ang pangkat
[team] ng IEP ay nagpasiya na ang isang partikular na serbisyo ay kinakailangan upang ang bata ay makatanggap ng libre at
naaangkop na pampublikong edukasyon at ang serbisyong iyon ay hindi ipinatupad sa loob ng 10 araw ng pasukan sa paaralan
pagkatapos dapat simulan ang serbisyo gaya ng itinakda ng IEP ng bata, ang lokal na ahensya ng edukasyon ay dapat
magbigay sa magulang o tagapag-alaga ng bata ng nakasulat na abiso na ang serbisyo ay hindi pa naipapatupad. Ang abiso
ay dapat ibigay sa magulang o tagapag-alaga ng bata sa loob ng 3 araw ng pasukan sa paaralan pagkatapos ng hindi pagsunod
ng lokal na ahensya ng edukasyon sa IEP ng bata at dapat na ipaalam sa magulang o tagapag-alaga ang tungkol sa mga
pamamaraan ng distrito ng paaralan para sa paghiling ng mga pamalit na serbisyo [compensatory services]. (Section 148.02f(d-5) ng School Code) Para sa mga layunin ng Seksyon na ito, ang "mga araw ng pasukan sa paaralan" ay hindi kasama
ang mga araw kung saan ang isang bata ay lumiban sa paaralan para sa mga kadahilanang walang kaugnayan sa kakulangan
ng mga serbisyo ng IEP o kapag ang serbisyo ay available ngunit ang bata ay hindi makadadalo.
Petsa kung saan
kinailangang magsimula ang
mga serbisyo

Pangalan/Titulo ng Tagapagbigay
[Provider]

Partikular na serbisyo na hindi ipinapatupad

Pagpapaliwanag ng mga pamamaraan ng distrito ng paaralan para sa paghiling ng mga pamalit na serbisyo [compensatory
services]:

Upang talakayin ang inyong mga pananggalang na pamamaraan [procedural safeguard], alalahanin, at/o mga tanong tungkol
sa isyung ito ng hindi pagsasakatuparan mangyaring makipag-ugnayan sa:
Pangalan:

______________________________

Titulo:

_________________________________

Telepono:_______________
Sumasainyo,
________________________________________
(Lagda)

Pangalan:
__________________________________
Titulo:
___________________________________
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