THÔNG BÁO CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ VỀ CÁC GIỚI THIỆU TRONG HỘI NGHỊ
Ngày: __________________________ Tên học sinh: ___________________________ Ngày sinh của học sinh: _____________________
Kính gửi:__________________________________________,
(Tên cha mẹ/người giám hộ
Mục đích của thư này là cung cấp cho quí vị thông báo các giới thiệu giáo dục phát triển cho con quí vị tại hội nghị ngày
tại
.
Tại hội nghị này xác định rằng con của quí vị:
☐ Là phù hợp hay tiếp tục là phù hợp cho giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan như liệt kê trong IEP
(Xác định Phù hợp: _________________________________________________)
☐ Không đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.
☐ Sẽ nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan được liệt kê trong chương trình IEP.
☐ Yêu cầu và sẽ nhận các mục tiêu sau trung học và các dịch vụ chuyển cấp (bắt đầu vào 14 ½ tuổi) được liệt kê trong chương trình IEP.
☐ Yêu cầu và sẽ nhận được kế hoạch đánh giá hành vi chức năng và can thiệp hành vi.
☐ Được xác định là (những) hành vi vi phạm kỷ luật liên quan đến tình trạng khuyết tật của con quý vị.
☐ Được xác định là (những) hành vi vi phạm kỷ luật không liên quan đến tình trạng khuyết tật của con quý vị.
☐ Được đề nghị tốt nghiệp.
☐ Khác. _____________________________________________________________________________________________________
ĐÁNH DẤU, KHI PHÙ HỢP: Tôi hiểu rằng ngay sau khi phát triển của IEP, nhưng không quá mười ( 10 ) ngày học
, giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho con tôi phù hợp với IEP, và
☐ Tôi đồng ý bỏ yêu cầu trong khoảng thời gian mười ( 10 ) ngày trước khi một sắp đặt ban đầu hay thay đổi xảy ra.
☐ Tôi không đồng ý bỏ yêu cầu trong khoảng thời gian mười ( 10 ) ngày trước khi một sắp đặt ban đầu hay thay đổi xảy ra.
(Ngày)

(Cha mẹ/Người bảo hộ ký tên)

Vui lòng tham khảo bản sao của báo cáo tổng quát hội nghị IEP mà có thông tin dùng đánh dấu các giới thiệu này. Vui lòng xem lại thông
tin quyền cha mẹ trong Giải thích các Biện pháp Bảo vệ. Nếu quí vị muốn thảo luận các vấn đề liên quan hay có câu hỏi về quyền của
qúi vị hay thông tin này, xin liên hệ:
Tên:_____________________________ Chức vụ: ________________________________ Điện thoại: ____________________________
Trân trọng,
_____________________________________________________
(Ký tên)
Tên: _________________________________________________
Chức vụ: _____________________________________________
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