Cho Phép Thẩm Định
Kín

MCPS Form 336-31
Tháng 5, 2017

Văn Phòng Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN MONTGOMERY
Rockville, Maryland 20850
PHẦN I: THÔNG TIN

Tên Học Sinh__________________________________________________________________ ID Học Sinh #_______________
Họ

Tên

Tên Lót

Phụ Huynh/Giám Hộ____________________________________________________________ Số Điện Thoại Sở____-____-_____
Địa Chỉ Nhà:__________________________________________________________________ Số Điện Thoại Nhà____-____-_____
Trường

Hiện tại______________________________________________________________

Tuổi_______

Nhà_________________________________________________________________ Cấp lớp______
Giáo Viên Dạy Lớp/Chủ Nhiệm____________________________________________________
Mẫu Đơn Được Điền bởi_________________________________________________________ Ngày_____/_____/______
Tên

Chức Vụ

PHẦN II: MÔN THẨM ĐỊNH ĐƯỢC CHO PHÉP
Ghi mỗi phần với Có hay Không
Có Không		

Có Không

o

o

Giáo Dục

o

o

Thị Giác

o

o

Chuyên Viên Trị Liệu Ngôn Ngữ

o

o

Thính Giác

o

o

Điều Trị Nghề Nghiệp

o

o

Khác (xin kể dưới đây)

o

o

Điều Trị Cơ Thể

o

o

Kiểm Lại các môn thẩm định không phải là MCPS (xin kể dưới đây)

o

o

Tâm Lý Học 			

o

o

Thẩm Định Hạnh Kiểm Thiết Yếu (FBA)

_______________________________________________________

1. Thông tin đạt được sẽ được dùng để:
o giúp xác định nếu em học sinh cần các thích nghi trong lớp học và/hay thi
o giúp xác định xếp lớp giáo khoa
o phát triển chương trình giảng dạy/đề nghị
2. Báo cáo sẽ được phân phát cho:
o Học Sinh Đủ Điều Kiện (nếu 18 hay lớn hơn)
		
o Hồ Sơ Kín tại Trường

o Phụ Huynh/Giám Hộ  o Văn Phòng Trung Ương

o Dịch Vụ Tâm Lý Học

o Khác (liệt kê)_____________________________________________________________________

3.	Một hồ sơ các kết quả sẽ được duy trì trong một tập hồ sơ kín và truy cập các hồ sơ chỉ dành cho nhân viên MCPS theo căn bản
cần phải biết. Một hồ sơ sẽ được duy trì ghi tập tên và lý do của mỗi người xem hồ sơ. Phụ huynh/giám hộ và các học sinh đủ điều
kiện có thể yêu cầu/cho phép phân phát đến một cơ quan khác/chuyên môn.
4. Hồ sơ sẽ được hủy bỏ sáu năm sau khi học sinh ra trường.
5.	Các kết quả thẩm định sẽ được chia sẽ với phụ huynh/giám hộ trước khi thi hành bất cứ hành động nào và phụ huynh/giám hộ và
các học sinh đủ điều kiện có quyền thách thức sự chính xác của nội dung bản báo cáo và yêu cầu xóa thông tin trong hồ sơ mà
nhận thấy là sai.
6. Người thẩm định có một bắt buộc đạo lý để cung cấp cho những quan tâm tốt nhất của học sinh.
7. Khác ___________________________________________________________________________________________________
Những phần trên đã được giải thích cho tôi. Chữ ký của tôi dưới đây xác nhận là tôi đồng ý với các môn thẩm định
đề nghị. Tôi nhận một bản sao của tập san thể thức bảo vệ quyền hạn phụ huynh.

Chữ ký, Phụ huynh/Giám hộ hay Học sinh đủ tiêu chuẩn (nếu 18 tuổi hay lớn hơn)

/

Ngày

/

