
Tên Khu H÷c Chánh:
Tên Khu H÷c Chánh:
Ð¸a Chï Khu H÷c Chánh:
Ð¸a Chï Khu H÷c Chánh:

Ngß¶i Liên LÕc Khu H÷c Chánh/Ði®n ThoÕi #:
Ngß¶i Liên LÕc Khu H÷c Chánh/Ði®n ThoÕi #:

 SØa Ð±i Chß½ng Trình Giáo Døc Cá Nhân (IEP)SØa Ð±i Chß½ng Trình Giáo Døc Cá Nhân (IEP)
Ph¥n SØa Ð±i S¨ Ðßþc Ðính Kèm vào IEP ð« ngày: t×Ph¥n SØa Ð±i S¨ Ðßþc Ðính Kèm vào IEP ð« ngày: t× t¾it¾i

Tên H÷c Sinh: N.Sanh: ID#: L¾p/Trình Ðµ: 

(Các) thay ð±i nào s¨ ðßþc thñc hi®n cho bän IEP hi®n hæu? TÕi Sao? 

Chï dùng cho các thay ð±i nhö mà không làm thay ð±i loÕi xªp ch².Chï dùng cho các thay ð±i nhö mà không làm thay ð±i loÕi xªp ch².
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SØa Ð±i Chß½ng Trình Giáo Døc Cá NhânSØa Ð±i Chß½ng Trình Giáo Døc Cá Nhân
Ðính Kèm vào IEP ð« ngày: t× t¾i 

Tên H÷c Sinh: N. Sanh: ID#: 

Thông Tin ThêmThông Tin Thêm

Ph¥n Ðáp ºngPh¥n Ðáp ºng
Bäo Ðäm cüa Nhà Trß¶ngBäo Ðäm cüa Nhà Trß¶ng

Tôi xác nh§n là (các) thay ð±i trong bän sØa ð±i này là do NHÓM ð« ngh¸ và s¨ cung c¤p các d¸ch vø nhß ðã ð¸nh. 

Chæ Ký và Vai Trò cüa ÐÕi Di®n LEA  Ngày 

Các Ch÷n Lña/Ðáp ºng cüa Cha M©Các Ch÷n Lña/Ðáp ºng cüa Cha M©

Ði«u quan tr÷ng là khu h÷c chánh biªt ðßþc quyªt ð¸nh cüa quý v¸ càng s¾m càng t¯t. Xin xác ð¸nh rõ câu trä l¶i cüa mình b¢ngÐi«u quan tr÷ng là khu h÷c chánh biªt ðßþc quyªt ð¸nh cüa quý v¸ càng s¾m càng t¯t. Xin xác ð¸nh rõ câu trä l¶i cüa mình b¢ng
cách ðánh d¤u vào ít nh¤t là mµt (1) ô và gØi lÕi mµt vån bän có chæ ký ðªn khu h÷c chánh. Xin cám ½ncách ðánh d¤u vào ít nh¤t là mµt (1) ô và gØi lÕi mµt vån bän có chæ ký ðªn khu h÷c chánh. Xin cám ½n. 

Tôi ch¤p thu§n sØa ð±i IEP. Tôi t× ch¯i sØa ð±i IEP. 

Tôi t× ch¯i các ph¥n sØa ð±i IEP v¾i sñ hi¬u biªt là b¤t cÑ ph¥n nào mà tôi không t× ch¯i s¨ ðßþc coi là ch¤p thu§n và cho 
xúc tiªn ngay. Các ph¥n t× ch¯i s¨ nhß sau: 

Tôi yêu c¥u có mµt bu±i h÷p ð¬ bàn v« sñ sØa ð±i IEP b¸ t× ch¯i ho£c (các) ph¥n b¸ t× ch¯i. 

Chæ ký cüa Cha M©, Ngß¶i Bäo Hµ, Ngß¶I Thay M£t Cha M© v« Giáo Døc, H÷c Sinh 18 tu±i ho£c H½n * Ngày 

* C¥n có chæ ký nªu h÷c sinh ðÕt t¾i 18 tu±i tr× phi có mµt ngß¶i bäo hµ ðßþc tòa chï ð¸nh. 

D« Ngh¸ cüa Cha M©:D« Ngh¸ cüa Cha M©: Tôi mu¯n có (các) ð« ngh¸ sau ðây nhßng nh§n th¤y r¢ng các ð« ngh¸ thñc hi®n nh¢m ðßa ra các thay ð±i 
cho vi®c sØa ð±i IEP. Ð« ngh¸ s¨ không ðßþc xúc tiªn tr× phi các sØa ð±I ðuþc ghi trong IEP ho£c bän sØa ð±i IEP. 
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