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NHA HỌC CHÁNH PHILADELPHIA 

Dịch Vụ Y Tế Học Đường 
TRẢ LỜI VỀ VIỆC XEM XÉT CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT ĐƯỢC BẢO VỆ 

 PROTECTED HANDICAPPED STUDENTS RESPONSE TO REFERRAL 

 
Tên Phụ Huynh/Giám Hộ /Name of Parent/Guardian 

 

 

                        Ngày /Date__________________________ 

Địa Chỉ /Address 

 

 

 

 

Về:                Tên Học Sinh /Name of Student______________________________________________________ 

    

Số Thẻ Học Sinh/Student ID____________________________________________________ 

    

Ngày Sanh /Date of Birth ___ Tháng /Month ___Ngày /Day _______Năm /Year 

 

Kính Gởi Quí Phụ Huynh/ Giám Hộ /Dear Parent/Guardian: 

 

Nhóm Hỗ Trợ Học Đường của trường ___________________ (School name) đã xem xét hồ sơ của con quí vị và đi đến kết 

luận là: (Đánh 1 dấu) 

 

□   Con của quí vị được xem là học sinh khuyết tật được bảo vệ theo như trình bày dưới đây 
        Your children should be identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 

□ Con của quí vị không được xem là học sinh khuyết tật được bảo vệ theo như trình bày dưới đây 
         Your child should not be identified as a protected handicapped student as indicated below. 
 

□ Thỏa thuận về các dịch vụ hiện nay cho con quí vị cần có sự thay đổi hoặc sửa đổi theo như trình bày dưới đây  
      Your child requires a change or modification of the current service agreement as indicated below. 
 

□ Con của quí vị không còn được xem là học sinh khuyết tật được bảo vệ nữa theo như trình bày dưới đây 
         Your child should no longer be identified as a protected handicapped student as indicated below. 

 

Lý Do/Giải Thích: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Quí vị có các quyền như sau /You have the following rights:  
 

 Xem xét hồ sơ học tập của con mình 

To review your child’s education records 

 Bàn thảo về hồ sơ học tập của con mình với những ai có thẩm quyền trả lời thắc mắc của quí vị 

To discuss your child’s education records with someone who is authorized to answer your questions 

 Bàn luận về dự thảo kế hoạch tham khảo và đánh giá với 1 thành viên của nhóm hỗ trợ học đường 

To discuss the referral and proposed evaluation plan with a member of the school team 

 Đồng ý hoặc từ chối toàn bộ hoặc 1 phần của dự thảo kế hoạch đánh giá 

 To give or withhold consent for all or part of the proposed evaluation plan 

 Yêu cầu được nghe toàn bộ hoặc 1 phần dự thảo kế hoạch giáo dục 

 To request a hearing about all or part of the proposed evaluation plan 

 

Quí vị có thể sắp xếp để thực hiện bất cứ điều nào kể trên bằng cách gọi cho số ______________________ (Phone number) 
You can arrange to do any of the above by calling 
 

                                                                                                                            Trân Trọng  

 Quản Lý Hồ Sơ /Case Manager______________________________ 

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese 
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