PAUNAWA SA MAGULANG/KATIWALA UKOL SA MGA REKOMENDASYON SA KOMPERENSYA
Petsa:

Pangalan ng Estudyante:

Petsa ng Kapanganakan ng Estudyante: _______________

Mahal na

,
(Pangalang ng Magulang/Katiwala)

Ang layunin ng liham na ito ay upang magkaloob sa inyo ng paunawa tungkol sa mga rekomendasyong pang-edukasyon sa na nalinang para sa inyong anak
sa komperensya na ginanap noong
____________ sa _____________________________
.
Sa komperensyang ito ay tiniyak na ang inyong anak ay: ________________________________________________________________________________
☐ Karapat-dapat o nagpapatuloy sa pagiging karapat-dapat sa natatanging edukasyon at mga kaugnay na serbisyo tulad nang nakalista sa IEP.
(Pagtitiyak ng Pagiging Karapat-dapat:)

☐ Ay hindi karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon at kaugnay na mga serbisyo.
☐ Ay matatanggap ang espesyal na edukasyon at kaugnay na mga serbisyo tulad nang nakalista sa IEP.
☐ Nangangailangan at makakatanggap ng postsecondary na layunin at mga serbisyong paglipat (simula sa edad na 14 ½) tulad ng nakalista
sa IEP.
☐ Nangangailangan at makakatanggap ng isang pagtatasa ng gumaganang asal at planong pamamagitan sa asal.
☐ Ay tinukoy na ang paglabag ng (mga) code sa pagdidisiplina ay may kaugnayan sa kapansanan ng iyong anak.
☐ Ay tinukoy na ang paglabag ng (mga) code sa pagdidisiplina ay walang kaugnayan sa kapansanan ng iyong anak.
☐ Ay inirerekomenda para sa pagtatapos.
☐ Iba pa

KUDLITAN ANG ISA, KAPAG NAAANGKOP: Naiintindihan ko na sa lalong madaling panahon, kasunod ng pagsulong ng IEP, ngunit hindi humigit sa
sampung (10) araw ng paaralan, ang natatanging edukasyon at mga kaugnay na serbisyo ay ipagkakaloob sa aking anak nang alinsunod sa IEP, at
☐ Sumasang-ayon ako na ipaubaya ang kahilingan nang sampung araw ng paaralan na pagitan bago maganap ang pang-una o pagbabago sa
pagtatakda.
☐ Hindi ako umasang-ayon na ipaubaya ang kahilingan nang sampung araw ng paaralan na pagitan bago maganap ang pang-una o pagbabago sa
pagtatakda.

(Petsa)

(Lagda ng Magulang/Katiwala)

Mangyari lamang na sumangguni sa inyong kopya ng ulat ng buod ng komperensya ng IEP na naglalaman ng impormasyon na ginamit sa pagsusulat ng mga
rekomendasyon na ito. Mangyari lamang na repasuhin ang impormasyon sa mga karapatang pangmagulang sa Paliwanag ng mga Patakaran ng
Pananggalang. Kung nais mong italakay ang anumang pagkakabahala o mayroong kang mga katanungan hinggil sa inyong mga karapatan o sa
impormasyon na ito, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa:

Pangalan: ___________________________

Titulo: _______________________________ Telphone: ____________________________
Sumasainyo,
______________________________________
(Lagda)
Pangalan: _____________________________
Titulo: _________________________________
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