
Mẫu: Giới thiệu giáo dục đặc biệt 

Giới thiệu giáo dục đặc 
biệt 

ADE SPED  

MẪU BẮT BUỘC  

THÁNG 8 NĂM 2017 

Tên: ID#: Ngày sinh: 

Tuổi: Lớp: Trường/Địa điểm: 

Tên (những) người giới thiệu trẻ: Ngày giới thiệu: 

Tên và địa chỉ của phụ huynh/người giám hộ: Cần người phiên dịch? 

 Có  Không 

Số điện thoại của phụ huynh: 

Ngôn ngữ mẹ đẻ/cách giao tiếp của phụ huynh: 

Tiếng Anh Khác (hãy nêu rõ): 

Ngôn ngữ mẹ đẻ/cách giao tiếp của trẻ: 

Tiếng Anh  Khác (hãy nêu rõ): 

Mô tả kết quả học tập/phát triển và/hoặc hành vi dẫn đến giới thiệu: 

Mô tả những điểm mạnh của trẻ: 

Tóm tắt và/hoặc đính kèm bất kỳ thông tin bổ sung nào sẽ hỗ trợ trong việc xác định bản chất của vấn đề phát 
triển/học tập của trẻ (dữ liệu trước giới thiệu/dịch vụ can thiệp sớm bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đáp lại 

dữ liệu can thiệp; bảng khám sàng lọc; dịch vụ can thiệp; danh sách kiểm tra hành vi ở nhà hoặc ở lớp học; dữ 

liệu về y tế, xã hội, phát triển/giáo dục hiện tại; và/hoặc mẫu công việc của trẻ): 

Trẻ có từng bị đúp không?  Có  Không 

Nếu có, lớp mấy? 

Số ngày vắng mặt trong 
năm học này: 

Học sinh có bị đình chỉ hoặc bị đuổi học trong năm học này 

không?  

 Có  Không 

Nếu có, bao nhiêu ngày? 

Trước đây học sinh đã từng được giới thiệu để được đánh giá giáo dục đặc biệt chưa?  Có  Không 

Nếu có, hãy cung cấp thông tin có sẵn: 

Dành cho nhân viên của quận: 

Ngày kiểm tra thị giác 

Ngày kiểm tra thính giác 



Mẫu: Giới thiệu giáo dục đặc biệt 

Người được chỉ định/quan chức tổ chức công nhận giới thiệu: 



Mẫu: Giới thiệu giáo dục đặc biệt 

Tên: 

 

Quyết định họp giới thiệu 

Ngày quyết định họp giới thiệu: 

  Đánh giá toàn diện 

  Đánh giá chuyên môn  

  Khác (hãy nêu rõ): 

  Không cần đánh giá 

 

Quyền của phụ huynh theo IDEA 

· https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/YOUR%20R

IGHTS%20UNDER%20THE%20IDEA.pdf 

· https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/Spanish/Your%20

Rights%20Under%20the%20IDEA%20-%20Spanish.pdf (phiên bản tiếng Tây Ban Nha) 

  Đã trình bày các quyền  

Phương pháp cung cấp:  

  Trực tiếp 

  Qua đường bưu điện  

  E-mail 

 

Danh sách thành viên hội đồng giới thiệu 

 
Phụ huynh 

 
Giáo viên 

 
Hiệu trưởng hoặc Người được chỉ định 

 
Khác: 

 
Chữ ký của người đại diện tổ chức công: 

https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/YOUR%20RIGHTS%20UNDER%20THE%20IDEA.pdf
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
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/Spanish/Your%20Rights%20Under%20the%20IDEA%20-%20Spanish.pdf

