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VIETNAMESE 

Fairfax County Public Schools 
CONFIDENTIAL IEP Notice - Initial/Annual 

NGÀY: 

VỀ: 

TRƯỜNG: 

DANH SỐ HỌC SINH.:__________________________________ 

Kính gửi , 

Đạo luật Giáo dục cho Cá nhân Có Khuyết tật / The Individuals With Disabilities Education Act (IDEA), như được tu sửa, và những điều lệ chi phối 
các chương trình giáo dục đặc biệt ở bang Virginia chỉ định rằng một Chương trình Giáo dục Cá nhân / Individualized Education Program (IEP) phải 
được thiết lập cho mọi học sinh tiếp nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. IEP là một văn bản về việc giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ mà 
con em học sinh có được trong năm học. Luật chỉ định rằng bản IEP được thiết lập bởi một nhóm bao gồm phụ huynh học sinh và các nhân viên có 
trách nhiệm phù hợp. 

Thư báo này là để xác định buổi họp IEP cho con em sẽ được sắp xếp vào ngày ______________ lúc________________, tại 
. 

Mục đích của buổi họp là để thiết lập: 
IEP đầu tiên IEP phụ lục IEP hàng năm Điều khác __________________________________ 

Các nhân viên nhà trường sẽ có mặt tại cuộc họp bao gồm: 
Thầy/Cô Giáo dục Phổ thông Hiệu trưởng hoặc Người Ủy nhiệm Thầy/Cô Giáo dục Đặc biệt 

Một thành viên của nhóm IEP có thể vắng mặt trong buổi họp một phần thời gian hay cả buổi nếu quý vị ưng thuận. Tất cả các thành viên kể trên, 
nếu thích hợp, đã cung cấp tài liệu vào việc triển khai dự thảo cho văn bản IEP mà sẽ để sẵn nếu quý vị yêu cầu. 

Những cá nhân khác mà có kiến thức hay có sự thông thạo đặc biệt liên quan đến con em có thể tham dự cuộc họp tùy ý của quý vị hoặc của nhà
trường. Việc xác định về kiến thức hoặc sự thông thạo đặc biệt phải được quyết định bởi người đứng ra mời nhân vật đó. 

Nếu con em học sinh ở độ tuổi măng non hiện đang có một Kế hoạch Dịch vụ cho Cá nhân Gia đình / Individualized Family Service Plan ( IFSP), 
một người đại diện từ hệ thống Phần C ( Part C system) có thể được mời do quý vị yêu cầu tham dự buổi họp IEP đầu tiên để trợ giúp việc chuyển 
tiếp dịch vụ cho xuôi chảy. 

Nếu con em quý vị được 14 tuổi hoặc lớn hơn ( hay nhỏ tuổi hơn nếu được xét bởi nhóm IEP là thích hợp), một mục đích bổ sung của buổi họp sẽ là 
việc cân nhắc cho một kế hoạch chuyển tiếp. Con em sẽ được mời và được kỳ vọng là sẽ tham gia. Nếu thích hợp, (các) đại diện từ ( các) cơ quan sẽ 
được mời với sự ưng thuận của quý vị. 

Mọi thắc mắc của quý vị về chương trình của con em sẽ được bàn thảo tại buổi họp IEP. Nếu đây là IEP đầu tiên hay IEP hàng năm, những bản sao 
cho Quyền Lợi Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình Quý vị / Your Family’s Special Education Rights ( hay Thông Tri các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng của 
Virginia / Virginia Procedural Safeguards Notice ), Chương trình Nghị sự IEP cho Phụ huynh / IEP Meeting Agenda for Parents và Thông tin của 
Phụ huynh cho IEP / Parent Information for IEP) được kèm theo thư báo này để quý vị tham khảo. Có thêm bản sao của những văn bản này ở trường 
hoặc có đăng tại: https://www.fcps.edu/academics/special-education/forms. 

.Nếu quý vị muốn cung cấp thông tin trước ngày họp, hay tôi có thể trợ giúp thêm, xin hãy liên lạc với tôi tại 

Trân trọng, 

Đính Kèm: 

Các thông tin từ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax có thể được giao truyền với điều kiện người nhận thông tin đồng ý sẽ không cho phép bất cứ 
ai khác có được những thông tin đó mà không có sự ưng thuận từ phụ huynh học sinh hay từ học sinh có đủ tư cách. 
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