
Mẫu: Thông báo về hành động  

 

Thông báo về hành động 
Thông báo về hành động phải được đưa ra trước khi quận của chúng tôi 

có một số hành động. 
 

Tên: Số ID:                                                                            Tuổi: 

MẪU BẮT BUỘC CỦA 

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

ADE THÁNG 8 NĂM 

2017 

 

Lớp: Trường/Địa điểm: 

Phụ huynh/Người giám hộ:                          Ngày cung cấp: 
 
 

Nội dung dưới đây nhằm mô tả (các) hành động   được Đề xuất hoặc   bị Từ chối bởi quận của chúng tôi 

 
 

Hộp A: CẦN có sự đồng ý để những hành động này được thực 
hiện: 

 Đánh giá ban đầu  
  Sắp xếp ban đầu 
 Đánh giá lại (có thẩm định):  

  Đánh giá toàn diện  

        Đánh giá chuyên biệt 

 Nội dung khác (xin ghi rõ): 

 
 Sắp xếp tạm thời  

 Nội dung khác (xin ghi rõ): 

Hộp B: KHÔNG CẦN có sự đồng ý để những hành động này được 
thực hiện: 

 Không đủ điều kiện cho các dịch vụ 

  Thay đổi về khả năng đủ điều kiện 

 Thay đổi về sắp xếp  

 Quy định của FAPE 

 Tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp thông thường 

 Loại khỏi các dịch vụ giáo dục đặc biệt  

 Loại bỏ kỷ luật 

 Nội dung khác (xin ghi rõ): 

 
Đồng ý được cấp cho hành động để có hiệu lực ngay lập tức 

 Phụ huynh đồng ý thực hiện ngay hành động được đề xuất 
 

 

Giải thích về hành động: ((Những) lý do đề xuất hoặc từ chối) 

Cơ sở cho hành động: (Danh sách hoặc mô tả đính kèm của từng thủ tục đánh giá, thẩm định, ghi chép hoặc báo cáo được sử dụng 
làm cơ sở cho hành động) 

Những tùy chọn được xem xét và các lý do bị từ chối: ((Các) tùy chọn được xem xét bởi nhóm IEP và (các) lý do từ chối) 

Các yếu tố khác có liên quan đến hành động: 

 

Ngày
: 

Chữ ký của phụ huynh/người giám 
hộ/học sinh: 

Sự đồng ý có hiểu 
biết 

Chỉ thích hợp với hộp 
A 

Tôi hiểu mục đích của việc yêu cầu sự đồng ý của tôi. Tôi hiểu rằng việc chấp thuận cho (các) mục đích nêu trên là tự nguyện về phía tôi và 
có thể được thu hồi bất cứ lúc nào. Bản sao "Thông tin về sự đồng ý" giải thích các biện pháp bảo vệ cụ thể cho sự đồng ý có hiểu biết theo 
các biện pháp bảo vệ theo thủ tục của Phần B của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA) có thể được truy cập tại: 
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/INFORMATION%20FOR%20PARENTS%20REGARDING
% 20CONSENT.pdf 

Phương pháp 
cung cấp 

Trực tiếp 

Qua đường bưu điện 

E-mail 
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Họ và tên: 

 
Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục 

Phụ huynh của trẻ bị khuyết tật, hoặc trẻ bị khuyết tật, có sự bảo vệ theo các biện pháp bảo vệ theo thủ tục của Phần B của Đạo 
luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA). Tài liệu về ‘‘Quyền của quý vị theo IDEA’’ có thể được truy cập tại: 

 

https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/YOUR%20RIGHTS%20UNDER%20THE%20IDEA.pdf 
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/Spanish/Your%20Rights%20Under%20the%20IDEA% 
20-%20Spanish.pdf (phiên bản tiếng Tây Ban Nha) 

 

Nếu quý vị cần giúp giải thích các quy định về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục, quý vị có thể liên hệ: 

 

 

Để được trợ giúp thêm, quý vị có thể liên lạc với Phòng Giáo dục Đặc biệt ADE theo số (501) 682-4221. 
 

Khi phụ huynh rút lại sự đồng ý đối với dịch vụ cho con của họ, trẻ và cha mẹ của trẻ không còn được bảo vệ theo các biện pháp bảo vệ theo 
thủ tục của Phần B của IDEA nữa. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ: 

Họ và tên: Số điện thoại/Email: 

Họ và tên: Số điện thoại/Email: 

Số điện thoại/Email: Tên/Chức danh: 


