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Thông báo trước bằng văn bản cho phụ huynh 
MỤC ĐÍCH: Cung cấp thông báo trước bằng văn bản cho phụ huynh trước khi chương trình ESIT hành động hoặc từ chối 
hành động để phụ huynh có cơ hội xem xét hành động đó và yêu cầu hướng giải quyết tranh cãi nếu họ không đồng ý với 
quyết định của chương trình ESIT. 
 

 
HỌ TÊN CỦA TRẺ NGÀY SINH ĐIỀU PHỐI VIÊN NGUỒN LỰC GIA ĐÌNH 

HỌ TÊN CỦA PHỤ HUYNH NGÀY 

Chương trình ESIT được yêu cầu phải cung cấp thông báo trước bằng văn bản cho quý vị trong một khoảng thời gian 
hợp lý trước khi đề xuất hoặc từ chối bắt đầu hoặc thay đổi quá trình xác định, đánh giá hoặc sắp xếp cho con của quý 
vị hoặc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm thích hợp cho con quý vị hoặc gia đình quý vị. Dưới đây là xác nhận của 
quý vị về thông báo này.. Hãy chọn tất cả các mục phù hợp: 

 

 Con của quý vị không càn kiểm tra đánh giá và quý vị không yêu cầu kiểm tra đánh giá. 

 Con của quý vị đủ điều kiện tham gia chương trình ESIT và cần phải tổ chức một cuộc họp để xây dựng IFSP ban 
đầu cho con của quý vị. 

 Con của quý vị không đủ điều kiện tham gia chương trình ESIT. 

 Cần tổ chức một cuộc họp để lập Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP) thường niên. 

 Cần tổ chức một cuộc họp để điều chỉnh hoặc đánh giá lKế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá nhân hóa (IFSP). 

 Đang tổ chức một cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp với sự chấp thuận của quý vị. 

 Khác (mô tả) 

Lý do tại sao (các) hành động này được đề xuất hoặc từ chối, bao gồm mô tả thông tin được sử dụng để đưa ra quyết định 
này (ví dụ như kết quả kiểm tra đánh giá, báo cáo, hồ sơ, v.v.): 

 
XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH 

Thông báo  được gửi trực tiếp hoặc gửi thư vào (ngày) 
bởi (Họ tên/Chức vụ/Cơ quan): 

 Quý vị đã nhận được thông báo này qua thư, vui lòng ký tên và gửi lại cho: 
Họ tên: 
Địa chỉ: 

Thông báo này bao gồm một bản sao Chương trình Hỗ trợ sớm cho Trẻ sơ sính và Trẻ đang tập đi, Đạo luật Giáo dục Cá nhân bị 
khuyết tật (IDEA) Phần C, Biện pháp bảo vệ theo thủ tục [Quyền của Phụ huynh]. Như đã thảo luận trong thông tin này, quý vị có 
quyền yêu cầu khiếu nại giải pháp khác nếu không đồng ý với (các) hành động đề xuất hoặc từ chối ở trên. 
 
Tôi đã nhận được một bản sao Chương trình Hỗ trợ sớm cho Trẻ sơ sinh và Trẻ đang tập đi, Đạo luật Giáo dục Cá nhân bị 
khuyết tật (IDEA) Phần C, Biện pháp bảo vệ theo thủ tục [Quyền của Phụ huynh] đính kèm thông báo này. Thông tin này đã 
được giải thích cho tôi và tôi hiểu rõ. 
CHỮ KÝ CỦA PHỤ HUYNH NGÀY 
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Đính kèm: Chương trình Hỗ trợ sớm cho Trẻ sơ sinh và Trẻ đang tập đi, Đạo luật Giáo dục Cá nhân bị khuyết tật (IDEA) Phần C 
Biện pháp bảo vệ theo thủ tục [Quyền của Phụ huynh] 
Lưu ý: Phụ huynh phải được nhận một bản sao biểu mẫu này và một bản sao có chữ ký phải được  đưa vào hồ sơ can thiệp sớm của trẻ.. 
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