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YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN KHẨN 

KÍNH GỬI: Giám đốc, Giáo dục Đặc biệt, Sở Giáo 
dục Arkansas

NGƯỜI GỬI: Phụ huynh hoặc Luật sư đại diện cho phụ huynh 

NGÀY: 

CHỦ ĐỀ: Yêu cầu một phiên điều trần khẩn về một hành động kỷ luật vì phụ 

huynh không đồng ý với: 

ADE TỐC ĐỘ
MẪU MẪU

THÁNG 7/2008 TUỔI 3-21
MẪU PHỤ HUYNH

□ xác định rằng hành vi của trẻ không phải là biểu hiện của trẻ bị khuyết tật

HOẶC 

□ quyết định liên quan đến việc sắp xếp trẻ trong môi trường giáo dục thay

thế tạm thời sau một hành động kỷ luật

liên quan đến_____________________, một phiên điều trần khẩn được yêu cầu. 

      (Tên của trẻ) 

____________________________________________________ Ngày:________________ 

(Chữ ký của phụ huynh hoặc người đại diện của phụ huynh) 

Quý vị có muốn tham gia vào quá trình hòa giải không?   □ Có □ Không  

(Thông tin về quá trình hòa giải sẽ được cơ sở công lập cung cấp cho quý vị.) 

Quý vị muốn có một phiên điều trần mở hay kín? □ Mở □ Kín 

Hồ sơ của phiên điều trần và quyết định của cán bộ điều trần sẽ được cung cấp ở dạng văn 

bản, trừ khi quý vị có yêu cầu đặc biệt trước phiên điều trần rằng những tài liệu này được 

cung cấp dưới dạng hồ sơ điện tử. 

Phụ huynh: Điện thoại: Fax:  

Địa chỉ:  

*Người đại diện hợp pháp hoặc người đại diện khác:

Địa chỉ: Thành phố: Bang: Mã Zip: 

Điện thoại: Fax:  

*ĐÍNH KÈM ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN
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ADE TỐC ĐỘ
MẪU MẪU

THÁNG 7/2008 TUỔI 3-21
MẪU PHỤ HUYNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN KHẨN 

Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) yêu cầu thông tin yêu cầu dưới đây được 
cung cấp theo yêu cầu cho một phiên điều trần đúng thủ tục. Thông tin này được gửi bởi 
phụ huynh hoặc luật sư đại diện cho phụ huynh và phải được đệ trình cho Giám đốc, Văn 
phòng Giáo dục Đặc biệt, 1401 W. Capitol, Suite 450, Little Rock, Arkansas, 72201.

(Tên của trẻ và ngày sinh) 

(Tên phụ huynh)        (Số điện thoại nhà riêng)      (Số điện thoại nơi làm việc) 

(Địa chỉ cư trú của trẻ) 

(Địa chỉ của phụ huynh nếu khác với địa chỉ của trẻ) 

[Tên của cơ sở công lập (khu học chánh) trẻ theo học] 

Mô tả bản chất vấn đề của trẻ liên quan đến việc bắt đầu hoặc thay đổi được đề xuất, bao 

gồm các sự kiện liên quan đến vấn đề: 

Giải pháp được đề xuất cho vấn đề trong phạm vi được biết đến và có sẵn cho phụ huynh 

vào thời điểm đó: 

ĐÍNH KÈM THÊM TRANG NẾU CẦN 




