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PAHINTULOT NG MAGULANG/TAGAPANGALAGA PARA SA PAUNANG PROBISYON NG ESPESYAL NA
EDUKASYON AT MGA KAUGNAY NA SERBISYO
PETSA:

PANGALAN NG MAG-AARAL:

Mahal Naming

KAPANGANAKAN NG MAG-AARAL:

(Pangalan ng (mga) Magulang/(mga) Tagapangalaga)

Ang iyong anak ay inirerekomenda para sa paunang probisyon ng espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo sa isang kumperensya
kamakailan, at nabuo ang isang Individualized Education Program (IEP). Kailangan ng iyong nakasulat na pahintulot bago makapagbigay ang distrito
ng paaralan ng mga serbisyo sa espesyal na edukasyon na inilarawan sa IEP ng iyong anak. Ang iyong pahintulot ay boluntaryo, at maaari mong bawiin
anumang oras. Kung babawiin mo ang pahintulot, hindi nito binabalewala ang isang aksyon na naganap pagkatapos maibigay ang pahintulot at bago
ito binawi.
MAGTSEK NG ISA:

☐ Nagbibigay ako ng pahintulot Para sa paunang espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo para sa aking anak gaya ng
nakasaad sa IEP. Ang iminungkahing espesyal na edukasyon at (mga) kaugnay na serbisyo ay
ganap na naipaliwanag sa akin at ang mga ito ay naaayon sa IEP na binuo para sa aking anak.
Naiintindihan ko na ang aking pagpayag ay boluntaryo. Naiintindihan ko na ang aking pahintulot ay
hindi kinakailangan para sa patuloy na mga serbisyo o pagbabago sa mga serbisyo/paglalagay.
Bibigyan ako ng makatwirang pagkakataon sa huling taon na magkomento at magbigay ng input
sa IEP ng aking anak.
Nakatanggap ako ng kopya ng Explanation of Procedural Safeguards, kabilang ang mga
pamamaraan para sa paghiling ng angkop na proseso ng pagdinig na walang kinikilingan. Ang mga
ito ay naipaliwanag sa akin ng mga tauhan ng paaralan.
Naiintindihan ko na sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbuo ng IEP, ngunit hindi hihigit
sa sampung (10) araw ng paaralan, ang espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo ay
ibibigay sa aking anak alinsunod sa IEP.
☐ Hindi ako nagbibigay ng
pahintulot

Para sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo ng aking anak gaya ng nakasaad sa
IEP.
Nauunawaan ko na ang distrito ng paaralan ay hindi lalabag sa pangangailangang magbigay ng
libreng naaangkop na pampublikong edukasyon para sa aking anak kung tumanggi akong
magbigay ng pahintulot.

☐ Natanggap ko na

☐ Kopya ng IEP Eligibility Summary
☐ Kopya ng IEP
☐ Iba pa

(Petsa)

(Lagda ng Magulang/Tagapangalaga)

Simula sa Enero 1, 2022, ang mga bata na tumatanggap ng mga serbisyo ng maagang interbensyon bago ang kanilang ikatlong kaarawan at
napatunayang karapat-dapat para sa isang IEP at ang kaarawan ay nasa pagitan ng Mayo 1 at Agosto 31 ay maaaring magpatuloy na
makatanggap ng mga serbisyo ng maagang interbensyon hanggang sa simula ng taon ng pag-aaral pagkatapos ng kanilang ikatlong kaarawan
upang mabawasan ang mga agwat sa mga serbisyo, matiyak ang mas mahusay na pagpapatuloy ng pangangalaga, at iayon ang mga kasanayan
para sa pagpapa-enroll ng mga batang preschool na may mga espesyal na pangangailangan sa mga kasanayan sa pagpapa-enroll ng mga
karaniwang batang preschool.
Tinanggap ko ang opsyon na ipagpaliban ang serbisyo ng aking anak hanggang sa simula ng taon ng pag-aaral pagkatapos ng kanilang ikatlong
kaarawan.
☐ Oo
☐ Hindi
☐N/A
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