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CHẤP THUẬN CỦA CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ VỀ CUNG CẤP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT BAN ĐẦU VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN
QUAN
NGÀY:

HỌ TÊN HỌC SINH:

Kính gửi

NGÀY SINH CỦA HỌC SINH:

(Họ Tên (Cha Mẹ/Người Giám Hộ)

Trong một cuộc họp gần đây, con quý vị được đề nghị cung cấp giáo dục đặc biệt ban đầu và các dịch vụ liên quan, và một Chương Trình Giáo Dục
Cá Nhân (IEP) đã được xây dựng. Chúng tôi cần văn bản chấp thuận đã được thông báo trước của quý vị, trước khi học khu có thể cung cấp các dịch
vụ giáo dục đặc biệt như mô tả trong IEP của con quý vị. Chấp thuận của quý vị là tự nguyện, và quý vị có thể hủy bỏ chấp thuận bất kỳ lúc nào. Nếu
quý vị hủy bỏ chấp thuận, thì nó không thể phủ nhận hành động đã thực hiện sau khi có chấp thuận và trước khi hủy bỏ chấp thuận.
XIN ĐÁNH DẤU MỘT Ô:

☐ Tôi đồng ý

Đối với giáo dục đặc biệt ban đầu và các dịch vụ liên quan dành cho con tôi như mô tả trong IEP.
Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan như đề xuất đã được giải thích đầy đủ cho tôi và phù
hợp với IEP được xây dựng cho con tôi.
Tôi hiểu rằng sự chấp thuận của tôi là tự nguyện. Tôi hiểu rằng không bắt buộc phải có chấp thuận
của tôi để cung cấp các dịch vụ liên tục hoặc thay đổi dịch vụ/xếp lớp. Hàng năm tôi sẽ được tạo
cơ hội hợp lý để nhận xét và đóng góp ý kiến cho IEP của con tôi.
Tôi đã nhận được một bản Giải Thích Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục, bao gồm quy trình
yêu cầu điều trần đúng thủ tục. Tôi đã được nhân viên trường học giải thích đầy đủ.
Tôi hiểu rằng ngay sau khi xây dựng IEP, nhưng không chậm quá mười (10) ngày học, giáo dục
đặc biệt và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho con tôi theo đúng IEP.

☐ Tôi không đồng ý

Đối với giáo dục đặc biệt ban đầu và các dịch vụ liên quan dành cho con tôi như mô tả trong IEP.
Tôi hiểu rằng học khu sẽ không vi phạm yêu cầu cung cấp giáo dục công thích hợp miễn phí cho
con tôi nếu tôi không đồng ý.

☐ Tôi đã nhận được

☐ Một Bản Tóm Tắt Hội Đủ Điều Kiện IEP
☐ Một Bản IEP
☐ Khác

(Ngày)

(Chữ Ký Của Cha Mẹ/Người Giám Hộ)

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2022, những trẻ em nhận các dịch vụ can thiệp sớm trước sinh nhật lần thứ ba của mình và hội đủ điều kiện IEP
và có ngày sinh nhật trong khoảng từ ngày 1 tháng Năm đến ngày 31 tháng Tám có thể tiếp tục nhận các dịch vụ can thiệp sớm cho tới khi bắt
đầu năm học sau sinh nhật lần thứ ba để giảm thiểu những lỗ hổng trong cung cấp dịch vụ, đảm bảo chăm sóc liên tục tốt hơn, và điều chỉnh
thực tiễn đăng ký học mẫu giáo cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt phù hợp với việc đăng ký mẫu giáo của học sinh phát triển bình thường.
Tôi chấp nhận tùy chọn hoãn nhận các dịch vụ của con tôi cho tới khi bắt đầu năm học mới sau sinh nhật lần thứ ba của con tôi.
☐ Có
☐ Không
☐Không áp dụng
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình này hoặc cần thêm thông tin về các quyền của quý vị và con quý vị, xin vui lòng liên
hệ:
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