Sở Giáo Du ̣c Tiể u Bang Florida
Mẫu Đơn Chấ p Thuâ ̣n của Phu ̣ Huynh
Giảng Da ̣y trong Chương Trı n
̀ h Đào Ta ̣o Các Điể m Tiế p Câ ̣n Các
Tiêu Chuẩ n của Tiể u Bangvà
Đánh Giá Thay Thế Tiêu Chuẩn Toàn Tiểu Bang
Ho c̣ sinh:

Ngày :

Ngày sinh của học sinh:

Tên Cha/Me ̣:

Ho c̣ Khu:

Trường:

Tôi hiể u rằ n g với tư cách người tham gia nhó m chương trıǹ h giáo du c̣ cá nhân (IEP), tôi có quyề n chấ p thuâ ̣n hoă ̣c từ chố i cho con tôi
(hoă ̣c bản thân tôi nế u tôi là mô ṭ ho c̣ viên người lớn)được cung cấ p giản g da ̣y về chương trıǹ h đào ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n các tiêu
chuẩ n củ a tiể u bang và được quản lý về Đán h giá thay thế tiêu chuẩn toàn tiểu bang (nế u áp du ṇ g, dựa trên cấ p đô ̣ lớp củ a con tôi).
Dựa trên Mu c̣ 1003.5715 của Bộ Luật Florida, tôi hiể u rằ n g Ho c̣ Khu Ha ̣t___________________ không thể cung cấ p giản g da ̣y trong
chương trıǹ h đào ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n các tiêu chuẩ n củ a tiể u bang và không quản lý Đán h giá thay thế tiêu chuẩn toàn tiểu bang trừ
khi tôi có văn bản chấ p thuâ ̣n dựa theo mẫu đơn này ; hoă ̣c ho c̣ khu đã cung cấ p dữ liệu về các nỗ lực hợp lý để có được sự chấ p thuâ ̣n
củ a tôivà tôi đã không đáp lại; hoă ̣c ho c̣ khu có được sự chấ p thuâ ̣n thông qua buổ i điề u trầ n theo quy đinh
̣ và/hoă ̣c quá trıǹ h khán g
cáo . Tôi hiể u rằ n g trong thời gian chờ buổ i điề u trầ n hoă ̣c thực hiê ̣n thủ tu c̣ kháng cáo liên quan đế n khiế u na ̣i theo quy trıǹ h quy đinh,
̣
con tôi vẫn tiế p tu c̣ ho c̣ tâ ̣p trong chương trình hiê ̣n ta ̣i củ a mıǹ h trong khi chờ quyế t đinh
̣ từ buổ i điề u trầ n theo quy đinh
̣ hoă ̣c thủ tu c̣
xét xử củ a tò a án trừ khi ho c̣ khu và tôi có thỏ a thuâ ̣n khác.
Tôi được yêu cầ u đưa ra sự chấ p thuâ ̣n củ a mıǹ h bởi vı ̀ nhó m IEP đã xác đinh
̣ rằ n g hàn h đô ṇ g được đề xuấ t là cầ n thiế t để con tôi
nhâ ̣n được nề n giáo du c̣ công lâ ̣p phù hợp miễn phı.́ Nế u tôi từ chố i không chấ p thuâ ̣n các hàn h đô ṇ g được đề xuấ t đó thı ̀ con củ a tôi
có thể không nhâ ̣n được tấ t cả các dich
̣ vu ̣ và hỗ trợ mà nhó m IEP đã xác đinh
̣ là cầ n thiế t, điề u này có thể ản h hưởng đế n sự tiế n bô ̣
trong ho c̣ tâ ̣p củ a con tôi. Tôi hiể u rằ n g nế u tôi chấ p thuâ ̣n thı̀ con tôi có thể được giản g da ̣y trong môi trường giáo du c̣ chung dựa trên
IEP củ a con tôi nhưng viê ̣c giản g da ̣y này có thể không chuẩ n bi sẵ
̣ n sàn g cho con tôi trước một số cơ hội sau trung học chẳ n g ha ̣n như
viê ̣c đăng ký ghi danh vào chương trıǹ h cấ p bằ n g đa ̣i ho c̣ hoă ̣c viê ̣c nhâ ̣p ngũ trong quân đô ị . Tôi hiể u rằ n g nế u con tôi vào lớp 9 trước
năm ho c̣ 2014-2015, viê ̣c giản g da ̣y trong chương trıǹ h đào ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n và tham gia vào Đán h giá thay thế tiêu chuẩn toàn
tiểu bang có thể giú p con tôi lấ y được một bằng tốt nghiệp đặc biệt mà có thể ảnh hưởng đến quyền tiế p cận các cơ hội trong tương lai
như viê ̣c đăng ký ghi danh vào chương trıǹ h cấ p bằ n g đa ̣i ho c̣ hoă ̣c viê ̣c nhâ ̣p ngũ trong quân đô ị . Sự chấ p thuâ ̣n này sẽ có hiê ̣u lực
đế n khi diễn ra buổ i đán h giá IEP thường niên tiế p theo hoă ̣c đế n cuô c̣ ho p̣ IEP tiế p theo nế u viê ̣c giản g da ̣y trong chương trıǹ h đào
ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n các tiêu chuẩ n củ a tiể u bang và quản lý FAA được giải quyế t, tùy theo sự kiê ̣n nào diễn ra trước.
Tôi chấ p thuâ ̣n viê ̣c cung cấ p giản g da ̣y trong chương trıǹ h đào ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n các tiêu chuẩ n củ a tiể u bang và quản lý Đán h
giá thay thế tiêu chuẩn toàn tiểu bang (nế u áp du ṇ g, dựa trên cấ p đô ̣ lớp củ a con tôi).
______________________________
Chữ ký cha/me ̣
Ngày

__________
___________________________ _________
Chữ ký cha/me ̣
Ngày

Tôi không chấ p thuâ ̣n viê ̣c cung cấ p giản g da ̣y trong chương trıǹ h đào ta ̣o các điể m tiế p câ ̣n các tiêu chuẩ n củ a tiể u bang và quản lý
FAA (nế u áp du ṇ g, dựa trên cấ p đô ̣ lớp củ a con tôi).
______________________________
Chữ ký cha/me ̣
Ngày

________
___________________________ _________
Chữ ký cha/me ̣
Ngày

Nế u quý vi ̣ký vào phầ n “Tôi không chấ p thuận việc cung cấp,”trong thời ha ̣n mười ngày ho c̣ thı ̀ ho c̣ khu phải phát triể n và thực hiê ̣n
sự sắ p xế p mới tuân theo IEP mớihoă ̣c phải yêu cầ u mô ṭ phiên điề u trầ n theo quy đinh.
̣
Quý vi ̣có các quyề n và biê ̣n pháp bảo vê ̣ cu ̣ thể được mô tả trongThông Bá o về Cá c Biê ̣n Phá p theo Thủ Tu c̣ dà nh cho Phu ̣ Huynh
củ a Cá c Học Sinh Khuyế t Tật. Để nhâ ̣n được một bản hoă ̣c để được hỗ trợ tım
̣ ́ thể liên la ̣c với:
̀ hiể u về các quyề n củ a mıǹ h, quý vi co
_____________________________tại _________________ HOẶC _________________________tại __________________
(Người được chı̉ đinh
̣ củ a ho c̣ khu)
(Số điê ̣n thoa ̣i/email) (Người liên la ̣c thay thế )(Số điê ̣n thoa ̣i/email)
Ghi chú về các nỗ lực xin sự chấ p thuâ ̣n:
1.

Ngày Gửi/Phương Pháp Sử Du ṇ g:

2.

Ngày Gửi/Phương Pháp Sử Du ṇ g:
313181

