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Phiếu Chấp Thuận của Phụ Huynh Cho Công Tác Đánh Giá Các 
Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 
 

Ngày Hôm Nay 

(Ngày) 

 

Kính Gửi Quý Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ, 

 

Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh Nhập tên học sinh hoặc các nguồn thích hợp khác đã giới thiệu và đề 
xuất đánh giá con của quý vị. Chúng tôi muốn tiến hành một cuộc đánh giá cá nhân nhằm thu 
thập thêm thông tin về cách thức đáp ứng nhu cầu của con quý vị một cách hiệu quả hơn Nếu 
quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đánh giá hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về 
cuộc đánh giá, vui lòng liên hệ: 

Tên Liên Lạc Chức Danh Liên Lạc Số Điện Thoại Liên Lạc 

Tên      Chức Danh   Số Điện Thoại 

Quý vị cũng sẽ được mời tham dự một cuộc họp để thảo luận về việc đánh giá và khả năng đủ 
điều kiện đáp ứng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Chương trình giáo dục của con quý vị sẽ 
không có thay đổi nào cho đến khi chúng tôi tổ chức cuộc họp và khi quý vị đưa ra bất cứ sự 
chấp thuận cần thiết nào. Việc nộp phiếu chấp thuận đánh giá này không đồng nghĩa với việc 
cho phép hệ thống cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt.   

Đánh giá cá nhân có thể bao gồm các phạm vi sau: khả năng học tập, thị giác, thính giác, kỹ 
năng vận động, xã hội/cảm xúc, thành tích, khả năng nói/ngôn ngữ, v.v. Thông tin giải thích về 
các phạm vi này cũng sẽ được cung cấp. Nếu quý vị có thông tin mà quý vị cho là hữu ích (ví 
dụ: các kết quả đánh giá, báo cáo y tế, v.v.), vui lòng cung cấp thông tin này để hỗ trợ xác định 
nhu cầu giáo dục của con quý vị. Các quyền của phụ huynh sẽ được cung cấp để chứng minh 
quý vị có một số quyền liên quan đến các thủ tục chấp thuận và đánh giá. 

Vui lòng ký tên để xác nhận rằng quý vị đồng ý hay không đồng ý đánh giá và gửi lại lá thư này 
cho: 

Tên đối tượng để nộp lại mẫu đơn này Chức Danh Số Điện Thoại 

Tên      Chức Danh   Số Điện Thoại 

 Vâng, tôi đồng ý cho con tôi Nhập tên học sinh tham gia đánh giá.   

 Không, tôi không đồng ý vì những lý do sau: 

Liệt kê lý do: 
Nhập lý do không đồng ý 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ Chữ Ký của Phụ Huynh Ngày: Ngày phụ huynh ký. 
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Nếu quý vị không gửi lại mẫu đơn này trước Nhập hạn nộp lại chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để 
thảo luận về quyết định của quý vị. 

 (Ngày) 

Cảm ơn quý vị đã hợp tác với chúng tôi. 

 

Trân trọng, 

 

 

 

(Các) tệp đính kèm 
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