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XÁC NHẬN HỦY BỎ CHẤP THUẬN &
VĂN BẢN THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ CHẤM DỨT CÁC DỊCH VỤ

Ngày: _______________________________________
Họ Tên Học Sinh: ________________________________ Ngày Sinh: _________________
Họ Tên Phụ Huynh: ________________________________

Kính gửi ________________________:
Theo thông báo bằng lời nói/văn bản (khoanh tròn mục thích hợp) của quý vị vào
__________________ (ngày), xin coi thông báo này là xác nhận quyết định của quý vị hủy bỏ chấp
thuận cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho ________________________.
(Họ Tên Học Sinh)
Bằng văn bản này, quý vị được thông báo rằng mọi dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên
quan quy định trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) ngày __________________ sẽ chấm
dứt ngay lập tức. Ngoài ra, quý vị cũng được thông báo rằng, nếu phù hợp, lịch trình học tập và sắp
xếp lớp học của học sinh này sẽ được sửa đổi theo tình trạng của học sinh đó như một học sinh
bình thường. Tất cả các quyền lợi và trách nhiệm trước đây của con quý vị, kể cả việc miễn trừ kỷ
luật trong giáo dục đặc biệt, sẽ được sửa đổi theo tình trạng của học sinh đó như một học sinh bình
thường.
Trường hợp sau này quý vị quyết định rằng quý vị muốn xem xét được cung cấp dịch vụ giáo dục
đặc biệt và các dịch vụ liên quan cho học sinh này, thì quý vị sẽ phải yêu cầu tiến hành một đánh giá
mới cho học sinh đó để xác định có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt không.
Nếu quý vị có những câu hỏi hoặc băn khoăn nào khác về nội dung của thông báo này, xin liên hệ
với __________________________________ theo số ______________________.
(Tên Người Liên Lạc Của Học Khu)
(Số Điện Thoại)

Trân trọng,
________________________________
(Đại Diện Học Khu)
________________________________
(Chức Danh)
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