PAHINTULOT NG MAGULANG/KATIWALA PARA SA MULING PAGTATASA
PETSA:

____GALAN NG ESTUDYANTE:

Mahal na

___________________PETSA NG KAPANGANAKAN NG ESTUDYANTE:

_

_______________________________________________:
(Pangalang ng Magulang/Katiwala)

Titiyakin ng bawat paaralan sa distrito na isang muling pagtatasa ay isasagawa para sa bawat bata na muling isinasaalang-alang para sa
natatanging edukasyon at mga nauugnay na serbisyo. Ang muling pagtatasa ay dapat maganap ng kahit man lamang tuwing tatlong taon
hanggat ang magulang at paaralan sa distrito ay nagkasundo na ang muling pagtatasa ay hindi kinakailangan. Ang muling pagtatasa ay
maaaring hindi maganap nang higit sa isang beses sa isang taon, maliban kung ang magulang at paaralan sa distrito ay nagkasundo na
kinakailangan ito. Ang layunin ng isang muling pagtatasa ay upang matiyak:
•
•
•
•
•

Kung ang bata ay nagpapatuloy na magkaroon ng 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
Kung magpatuloy na kailanganin ng bata ang natatanging edukasyon at mga nauugnay na serbisyo; at
Kung ang alinman sa mga naidagdag o pagbabado sa natatanging edukasyon ng bata at mga kaugnay na serbisyo ay kinakailangan
upang makayanan ng bata na makamit ang mga taunang pakay ng Ayon sa Indibiduwal na Programang Pang-edukasyon o
Individualized Education Program (IEP) at upang lumahok nang naaayon sa pangkalahatang kurikulum, mga aktibidad sa labas ng
paaralan at ibang pang wala sa akademiya na aktibidad.

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 sandaling makumpleto ang pagtatasa ng inyong anak, 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
isang muling pagtatasa. Kung natiyak ng pangkat ng IEP na walang karagdagang pagtatasa ang kinakailangan, samakatuwid ay hihilingin
ang kasunduang pangmagulang at hindi pangmagulang na pahintulot.
KASUNDUAN SA MAGULANG/KATIWALA NA WALANG KARAGDAGANG DATA ANG KINAKAILANGAN
Naiintindihan ko na ang paaralan sa distrito ay hindi hinihiling na magsagawa ng isang muling pagtatasa upang matiyak kung ang aking anak
ay magpapatuloy bilang isang bata na may kapansanan. Gayunman, maaari akong humiling sa paaralan sa distrito na magsagawa ng
muling pagtatasa.
Sumasang-ayon
Hindi ako sumasang- sa pagtitiyak na walang karagdagang data ang kinakailangan.
ako
ayon
Petsa _________________
Lagda ng Magulang/Katiwala: _______________________________
:
PAHINTULOT NG MAGULANG/KATIWALA UPANG MANGALAP NG KARAGDAGANG DATA PARA SA PAGTATASA
Naiintindihan ko na ang distrito ng paaralan ay kinakailangang matamo ang aking pahintulot para sa muling pagtatasa. Kung tumanggi akong
magbigay ng pahintulot, ang distrito ng paaralan ay maaaring, ngunit hindi kinakailangang, ipagpatuloy na pawalang-bisa ang mga
pamamaraan sa pamamagitan ng naaangkop ng proseso. Kung piliin ng distrito ng paaralan na hindi ipagpatuloy ang mga nasasabing
pamamaraan, ang distrito ng paaralan ay hindi lumalabag sa kinakailangang mga pamamaraan sa pagtatasa. Dagdag pa rito, naiintindihan
ko na kung mabigo akong sumagot sa kahilingan para sa pagpapahintulot, ang paaralan sa distrito ay maaaring ipagpatuloy ang muling
pagtatasa kung ang paaralan sa distrito ay gumawa ng mga makatuwirang pagpupunyagi upang matamo ang nasabing pahintulot.
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
Petsa
:

Hindi ko ibinibigay
ang aking pahintulot

_________________

upang mangalap ng karagdagang data para sa pagtatasa tulad ng inilarawan sa
pahina 2 ng pormularyong ito.

Lagda ng Magulang/Katiwala:

_____________________________________
Pahina 1 ng 2
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