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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
CNGAG[ • IH SPILII[ • 1 HRIVC 

____________________________________________________________________________ __________________ 

_____________________________________________________________________  _________________ 

VIETNAMESE 

CONFIDENTIAL DRAFT UNTIL IEP 
IS SIGNED 

Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program 

Prior Notice and Consent 

Tên Học Sinh Danh Số Ngày Họp 

Thông Tri Báo Trước về IEP và Quyết Định về Xếp Chỗ Học 

Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đề nghị thi hành văn bản IEP này và quyết định xếp chỗ học như đã ghi. Văn bản đề nghị IEP này và quyết định 
xếp chỗ học sẽ cho học sinh được hưởng giáo dục công lập miễn phí và thích nghi trong môi trường ít hạn chế nhất.  Quyết định này được dựa trên 
duyệt xét hồ sơ hiện hành, các thẩm định hiện hành, và hiệu năng học tập của học sinh như đã ghi trong Mức Độ Hiện Thời về Hiệu Năng Học Tập.  
Các tùy chọn khác đã cứu xét, nếu có, và lý do vì sao bị bác bỏ, được ghi trên Thông Tri Báo Trước (IEP 220) đính kèm. Ngoài ra, các yếu tố khác, 
nếu có mà phù hợp với đề nghị này được nêu trong mẫu phiếu Thông Tin Liên Quan đến Mức Độ Hiện Thời về Hiệu Năng Học Tập của văn bản IEP 
này. Khi được thông báo về buổi họp để triển khai văn bản IEP này, quý vị đã được cung cấp một bản sao của các bảo vệ thủ tục tố tụng dẫn giải 
quyền lợi của quý vị. Nếu quý vị cần được giúp đỡ để hiểu rõ về thông tin này, xin tiếp xúc với văn phòng Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện 
Cần Hội Đủ tại 571-423-4470. 

____ Ký tắt tại đây cho biết là (các) phụ huynh đã đọc thông tri báo trước kể trên, cũng như các tùy chọn khác đã cứu xét và 
các yếu tố khác liên quan đến đề nghị, nếu có, trước khi cho phép thi hành văn kiện IEP này và quyết định xếp chỗ học. 

Chữ ký tắt của Phụ huynh và/hay Học sinh cho biết đã nhận những tài liệu thông tin sau đây: 

• Tập Sách về Tuổi Trưởng Thành (sẽ được trao tại buổi họp IEP hay ngay trước sinh nhật thứ 17 của học sinh) 

Chữ Ký Tắt của Học sinh _____________ 
Chữ Ký Tắt của Phụ huynh ____________ 

• Các Thông tin về Lựa Chọn và Điều Kiện Tốt nghiệp và Tài Liệu về Năm Học Kéo Dài

Chữ Ký Tắt của Phụ Huynh _____________ 
Chữ Ký Tắt của Học sinh (18 tuổi hay lớn hơn) _______________ 

Thỏa Thuận của Phụ Huynh 

Tôi ĐỒNG Ý với nội dung văn bản IEP này. Tôi đã nhận một bản sao các Điều Kiện Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng của Giáo Dục Đặc Biệt Virginia 
chiếu theo Đạo Luật Giáo Dục về các Cá Nhân Có Khuyết Tật. Tôi đã có cơ hội tham dự trong việc triển khai văn bản IEP này. 

Chữ Ký của Phụ Huynh (hay học sinh 18 tuổi hay lớn hơn) Ngày 

Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý với nội dung văn bản IEP này. Tôi đã nhận một bản sao các Điều Kiện Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng của Giáo Dục Đặc 
Biệt Virginia chiếu theo Đạo Luật Giáo Dục về các Cá Nhân Có Khuyết Tật. Tôi đã có cơ hội tham dự trong việc triển khai văn bản IEP này. 

Chữ Ký của Phụ Huynh (hay học sinh 18 tuổi hay lớn hơn) Ngày 

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho phép 
bất cứ người nào khác được khai thác thông tin nầy mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

IEP 323 (2/20) trang 1 của 2 
LS-Special Education-Forms-IEP 323 
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Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
CNGAG[ • IH SPILII[ • 1 HRIVC 

__________________________________________________________________________ ______________________ 

__________________________________________________________________________ ______________________ 

CONFIDENTIAL DRAFT UNTIL IEP 
IS SIGNED 

Fairfax County Public Schools 
Individualized Education Program 

Prior Notice and Consent 

Thỏa Thuận của Phụ Huynh để Lập Hóa Đơn với Medicaid hay FAMIS cho các Dịch Vụ được Bảo Hiểm 

Nếu con em hiện nay hay sau này hội đủ điều kiện để hưởng Medicaid hay Quyền Gia Đình Được Bảo Đảm về Bảo Hiểm Sức Khỏe (Family 
Access to Medical Insurance Security (FAMIS)) được thẩm định cho, hưởng, hay được cứu xét cho, nhận các dịch vụ được bảo hiểm đã ghi 
trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP), chính phủ liên bang có thể giúp hệ trường công chi trả các dịch vụ được bảo hiểm này. Toán phụ 
trách IEP cũng có thể cứu xét những thẩm định đã được yêu cầu như là một phần của các tiến trình hội đủ điều kiện thụ hưởng khởi đầu hay của 
việc tái thẩm định, hay những thẩm định tiếp theo đã được toán phụ trách IEP yêu cầu. Thỏa thuận của phụ huynh là cần thiết trước khi hệ 
trường công có thể yêu cầu hoàn lại các khoản phí từ Medicaid hay FAMIS. Việc lập hóa đơn xảy ra được miễn phí cho quý vị, bảo hiểm riêng 
sẽ không được lập hóa đơn và các quyền lợi về Medicaid/FAMIS của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng. Thỏa thuận của quý vị hoàn toàn tự 
nguyện.  Nếu quý vị không thỏa thuận, việc này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ con em được quyền hưởng.  Nếu quý vị có những điều gì 
thắc mắc hay quan ngại, xin tiếp xúc với Người Quản Lý Chương Trình Medicaid của FCPS tại số 571-423-4098. Hay xin viếng Thông Tin 
Hướng Dẫn để Đạt Sự Thỏa Thuận của Phụ Huynh để Lập Hóa Đơn với Medicaid hay FAMIS cho các Dịch Vụ được Bảo Hiểm đã nêu ra trong 
Nêu Rõ trong văn kiện IEP hay Bản Phụ Lục IEP tại: https://www.fcps.edu/academics/special-education/forms. 

Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng: Tôi hiểu rõ rằng tôi có quyền khước từ thỏa thuận cho Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) phổ biến các chi tiết 
liên quan đến những dịch vụ IEP của con em, nhằm mục tiêu để yêu cầu được hoàn lại các khoản phí qua Medicaid/FAMIS. Tôi hiểu rằng việc 
chỉ định một mã số chẩn đoán được đòi hỏi như là một phần của dịch vụ để đòi bồi hoàn, ví dụ như ngôn ngữ diễn đạt, thao tác chính xác, hay 
một tình trạng sức khỏe tâm thần cụ thể.  Tôi hiểu rằng việc lập hóa đơn được thực hiện mà miễn phí cho tôi. Tôi hiểu rõ rằng nếu tôi chọn không 
cho thỏa thuận, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cầp các dịch vụ này cho con em. Tôi hiểu rằng sự cho phép của tôi là tự nguyện 
và có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Tôi cũng hiểu rằng tôi có quyền yêu cầu một bản sao hồ sơ đã được tiết lộ. 

TÔI THỎA THUẬN cho FCPS phổ biến các chi tiết về việc xếp (các) chỗ học của con em và/hay việc tham dự của con em trong các 
dịch vụ hay những thẩm định cho các bác sĩ có tham gia, các nhà chăm sóc sức khỏe khác, Sở Dịch Vụ Hỗ Trợ Y Khoa (Department of 
Medical Assistance Services (DMAS)), bất cứ cơ quan lập hóa đơn của DMAS nào, và bất cứ cơ quan lập hóa đơn của FCPS nào để 
tiến hành các đơn đòi bồi hoàn các dịch vụ được Medicaid/FAMIS bảo hiểm hay những thẩm định đã ghi rõ trong văn kiện IEP. 

Chữ Ký của Phụ Huynh (hay học sinh 18 tuổi hay lớn hơn) Ngày 

TÔI KHÔNG THỎA THUẬN cho FCPS phổ biến các chi tiết về việc xếp (các) chỗ học của con em và/hay việc tham dự của con em 
trong các dịch vụ hay những thẩm định nhằm cho FCPS nhận được bồi hoàn cho các dịch vụ được Medicaid hay FAMIS bảo hiểm hay 
những thẩm định đã ghi rõ trong văn kiện IEP. 

Chữ Ký của Phụ Huynh (hay học sinh 18 tuổi hay lớn hơn) Ngày 

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho phép 
bất cứ người nào khác được khai thác thông tin nầy mà không có giấy thỏa thuận của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 

IEP 323 (2/20) trang 1 của 2 

http://www.fcps.edu/academics/special-education/forms



