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ABISO NG KUMPERENSYA PARA SA MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA

PETSA:____________________________________ PANGALAN NG ESTUDYANTE: __________________________
KAPANGANAKAN NG ESTUDYANTE: __________________________________
Mahal Naming: _____________________________________________
(Pangalan ng (mga) Magulang/(mga) Tagapag-alaga)
Upang matalakay ang mga pang-edukasyon na pangangailangan ng iyong anak, inaanyayahan kang dumalo sa isang pagpupulong sa
kumperensya ng Indibidwal na Programa sa Edukasyon (IEP, para sa akronim nito sa Ingles) na gaganapin sa:
Petsa: _____________________ Oras: _______________________ Lokasyon: ________________________________________________
Hindi lalampas sa 3 araw ng pasukan bago ang naka-iskedyul na pagpupulong, ang distrito ng paaralan ay dapat magbigay sa iyo ng mga kopya ng
lahat ng nakasulat na materyal na isasaalang-alang ng Pangkat ng IEP sa pagpupulong upang maaari kang lumahok sa pagpupulong bilang isang
ganap na may alam na miyembro ng pangkat. Kung hindi ka pa nakontak ng distrito ng paaralan upang ipahiwatig ang iyong ginustong pamamaraan
ng paghahatid (ibig sabihin, elektronikong paghahatid, postal mail, kunin sa paaralan), mangyaring makipag-ugnay sa indibidwal na nakasaad sa
ibaba. Bilang karagdagan, mayroon kang karapatang suriin at/o kopyahin ang mga tala ng mag-aaral ng paaralan ng iyong anak bago ang anumang
pagiging karapat-dapat sa espesyal na edukasyon o pagpupulong ng IEP.
Kalahok ka sa Pangkat ng IEP na magtatagpo upang matugunan ang layunin tulad ng ipinahiwatig sa susunod na seksyon. Mayroon kang karapatang
magdala ng iba pang mga indibidwal na may kaalaman o espesyal na kadalubhasaan tungkol sa iyong anak. Kung balak mong magdala ng iba pang
mga indibidwal, mangyaring ipagbigay-alam sa
akomodasyon para sa mga kalahok.

bago ang pagpupulong upang magawa ang mga pag-aayos at
(Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnay)

May karapatan ka na humiling sa distrito ng paaralan na magbigay ng isang tagasalin para sa pagpupulong. Mayroon kang karapatang humiling na
ang tagasalin ay hindi maglingkod sa ibang papel sa pagpupulong ng IEP maliban sa isang tagasalin, at ang distrito ng paaralan ay dapat gumawa
ng makatuwirang pagsisikap upang matupad ang kahilingang ito. Maaari kang makipag-ugnay sa

para sa

anumang mga katanungan o reklamo tungkol sa mga serbisyong pagbibigay kahulugan. Maaari kang humiling ng isang tagasalin sa pamamagitan
ng pakikipag-ugnay sa indibidwal na nakasaad sa ibaba:

Pangalan: ___________________________________ Titulo: ____________________________ Telepono: ___________________________
Kung ang mga kaayusan sa pagpupulong na ito ay hindi kaaya-aya at/o kung nais mong suriin at/o kopyahin ang tala ng mag-aaral ng paaralan ng
iyong anak, mangyaring makipag-ugnay sa indibidwal na nakasaad sa ibaba:
Pangalan: ___________________________________ Titulo: ____________________________ Telepono: ___________________________
Ang layunin ng kumperensyang ito ay upang:
Balik-aral sa Umiiral na Datos

Suriin ang katayuang pang-edukasyon ng iyong anak at tukuyin kung anong
karagdagang datos, kung mayroon man, ang kinakailangan upang makumpleto ang
pagsusuri sa iyong anak.

Paunang Pagsusuri/Pagiging Karapat-dapat

Suriin ang kamakailang pagsusuri ng iyong anak upang matukoy ang paunang
pagiging karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo.

Muling pagsusuri

Suriin ang kamakailang pagsusuri ng iyong anak upang matukoy (muling isaalangalang o baguhin) ang patuloy na pagiging karapat-dapat para sa espesyal na
edukasyon at mga kaugnay na serbisyo.
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Paunang Programa sa Indibidwalisadong Edukasyon

Suriin ang pangangailangan ng iyong anak para sa espesyal na edukasyon at mga
kaugnay na serbisyo at paglalagay at bumuo ng isang paunang IEP.

Pagsusuri at Pagbabago ng IEP

Suriin at/o baguhin ang IEP ng iyong anak upang matukoy ang espesyal na
edukasyon at mga kaugnay na serbisyo at paglalagay.

Pangalawang Transisyon

Isaalang-alang ang mga layunin sa postsecondary at mga serbisyo sa paglipat
(simula sa edad na 14 1/2).

Nagagamitna Pag-aaral ng Pag-uugali/Plano ng
Pakikialam na Pag-uugali

Isaalang-alang ang pangangailangan para sa isang pagganap na pagtatasa ng paguugali para sa iyong anak at isang pangangailangan na lumikha o baguhin ang isang
plano sa interbensyon ng pag-uugali.

Pagrepaso sa Pagpapasiya ng Pagpapakita

Isaalang-alang ang pagkakaugnay ng kapansanan ng iyong anak sa (mga) paglabag
sa kowd ng disiplina.

Pagtatapos

Suriin ang inaasahang petsa ng pagtatapos ng iyong anak.

Iba pa

Suriin/isaalang-alang ang iba pang mga lugar (hal. Pagwawakas ng pagkakalagay,
Aging Out).

Ang mga inimbitahang indibidwal at/o kanilang mga titulo ay nakalista sa ibaba. Kung ang isa sa mga kinakailangang indibidwal na nakalista sa ibaba
ay hindi makadalo dahil sa hindi inaasahang pangyayari, magtatalaga ang distrito ng naaangkop at angkop na kapalit upang dumalo sa pagpupulong
ng IEP. Ang sinumang mag-aaral, edad 14 1/2 at mas matanda ay dapat na anyayahan sa anumang pagpupulong kung ang layunin ng pagpupulong
ay upang isaalang-alang ang mga pangangailangan sa paglilipat ng serbisyo.

Pangalan at/o Pamagat (Pangkalahatang Guro sa Edukasyon)

Pangalan at/o Titulo

Pangalan at/o Titulo (Guro sa Espesyal na Edukasyon)

Pangalan at/o Titulo

Pangalan at/o Titulo (Kinatawan ng LEA)

Pangalan at/o Titulo

Pangalan at/o Titulo

Pangalan at/o Titulo

Tatalakayin ng Koponan ng IEP kung ang iyong anak ay nangangailangan ng Tulong na Teknolohiya (AT) upang makatanggap ng isang Libreng
Naaangkop na Pampublikong Edukasyon (FAPE, akronim nito sa Ingles). Ang Programang Pantulong Teknolohiya ng Lupon ng Edukasyon ng
Illinois ay maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na (866) 262-6663 o sa pamamagitan ng pagpunta sa
https://www.isbe.net/Pages/Spesyal-Edukasyon -Assistive-Technology.aspx [/ u].

Ikaw at ang iyong anak ay may proteksyon sa ilalim ng mga pangangalaga sa pamamaraan ng mga espesyal na regulasyon sa edukasyon. Ang
distrito ng paaralan ay dapat magbigay sa iyo ng isang kopya ng
Paliwanag ng Mga Pamprosesong Pangangalaga isang beses sa isang taon. Mangyaring makipag-ugnay sa distrito ng paaralan kung kailangan
mo ng isang kopya ng Paliwanag ng Mga Pamprotektadong Pamamaraan
Pangalan: ___________________________________ Titulo: ____________________________ Telepono: ___________________________

Sumasainyo,
(Lagda)

Pangalan: ________________________________________
Titulo: ____________________________________________
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