PAHINTULOT NG MAGULANG/KATIWALA PARA SA UNANG PAGTATASA
PETSA:
_______PANGALAN NG ESTUDYANTE:
__________________________
PETSA NG KAPANGANAKAN NG ESTUDYANTE:
________

Mahal na

________________________________:

(Pangalang ng (mga)Magulang/(mga)Katiwala)

Titiyakin ng bawat paaralan sa distrito na isang ganap at indibiduwal na pagtatasa ay isasagawa para sa bawat
bata na isinasaalang-alang para sa natatanging edukasyon at mga nauugnay na serbisyo. Ang layunin ng isang
pagtatasa ay upang matiyak:
•
•
•
•

Kung ang bata ay mayroong isa o higit pang mga kapansanan;
Ang kasalukuyang mga antas ng pang-akademyang tagumpay at gumaganang paggnap ng bata:
Kung ang kapansanan ay nakaka-apekto nang salungat sa edukasyon na bata; at,
Kung kinakailangan ng bata ang natatanging edukasyon at mga nauugnay na serbisyo.

Ipinapalagay ng isang pagtatasa ang mga dominyo ( mga lugar na nauugnay sa pinaghihinalaang kapansanan) na
maaaring makabuluhan sa mga problemang pang-edukasyon na nararanasan ng indibiduwal na bata na
isinasaalang-alang. Ang likas at lakas ng pagtatass , kablang na ang mga dominyo na tutukuyin, at mag-iiba-iba
ayon sa pangangailang ng inyong anak at sa uri ng kasalukuyang handang impormasyon. Ang Pangkat ng IEP,
kung saan ikaw ay isang miyembro, ay tinitiyak ang mga partikular na pagpapahalaga na kinakailangan upang
tasahin ang indibiduwal na pangangailangan ng inyong anak. Sa loob ng 60 araw na may pasok sa paaralan mula
sa petsa ng pagpapahintulot ng magulang/katiwala, isang pagpupulong ang itatakda kasama ninyo upang talakayin
ang mga natuklasan at tiyakin ang pagiging karapat-dapat para sa natatanging edukasyon at kaugnay na mga
serbisyo.
Kinakailanganing kumpletuhin ng pangkat ng IEP ang ika-2 pahina ng pormularyong ito bago makuha ang
pahintulot ng magulang para sa pagtatasa.
PAHINTULOT NG MAGULANG/KATIWALA PARA SA UNANG PAGTATASA
Naiintindihan ko na ang paaralan sa distrito ay kinakailangang matamo ang aking pahintulot para sa unang
pagtatasa. Kung tumanggi akong magbigay ng pahintulot para sa unang pagtatasa, ang paaralan sa distrito ay
maaaring, ngunit hindi kinakailangang, ipagpatuloy na pawalang-bisa ang mga pamamaraan sa pamamagitan ng
naaangkop ng proseso. Kung piliin ng distrito sa paaralan na hindi ipagpatuloy ang mga nasasabing pamamaraan,
ang distrito ng paaralan ay hindi lumalabag sa kinakailangang mga pamamaraan sa pagtatasa. Naiintindihan ko
ang aking mga karapatan tulad nang naipaliwanag sa akin at nilalaman sa Paliwanag sa mga Patakaran ng
Pananggalang. Naiintindihan ko ang saklaw ng pagtatasa tulad ng inilarawan sa pahina 2 ng pormularyong ito.
Ibinibigay ko
ang aking
pahintulot

Hindi ko ibinibigay ang
aking pahintulot

Petsa:_________________
_

upang mangalap at/o magrepaso ng data sa pagtatasa tulad ng
inilarawan sa pahina 2 ng pormularyong ito.

Lagda ng
Magulang/Katiwala:____________________________________________

Pahina 1 ng 2
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