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VIETNAMESE 

Parent Notice of Eligibility Determination 
TRƯỜNG ____________________________________ 
ĐỊA CHỈ ____________________________________ 

NGÀY ____________________________________ 
V/V ____________________________________ 
SỐ ID ____________________________________ 

Thưa __________________________________________ 

Vào ___________________ (date), thông tin tài liệu về con em đã được cứu xét để xác định con em quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng 
các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. 

TIÊN KHỞI: 

Căn cứ vào việc duyệt xét tất cả thông tin tài liệu có sẵn, đã xác định là _______________________________________ 

  Tên Học Sinh
 

hội đủ điều kiện thụ hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

không hội đủ điều kiện thụ hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Nếu con em đã được xét hội đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, cần có sự thỏa thuận của quý vị để xác định điều kiện thụ hưởng tiên 
khởi. Nếu quý vị không dự buổi họp xét điều kiện, xin điền đầy đủ và ký tên vào phần mục thích hợp của mẫu phiếu Điều Kiện Thụ Hưởng 
Giáo Dục Đặc Biệt (SS/SE-10) đính kèm và hoàn lại cho trường của con em.  Các điều lệ chi phối những chương trình giáo dục đặc biệt ở 
Virginia nêu rõ là một chương trình giáo dục cá nhân (Individualized Education Program (IEP)) phải được triển khai cho tất cả mọi học sinh sau 
khi xác định đủ điều kiện thụ hưởng. Quý vị sẽ được tiếp xúc bởi một đại diện của trường với mục đích sắp xếp một buổi họp để triển khai một 
văn kiện IEP thích hợp cho con em.  Bất cứ những điều gì thắc mắc quý vị có thể có liên quan đến chương trình của con em sẽ được thảo luận 
tại buổi họp IEP. Một bản sao của Nghị Trình Buổi Họp Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program (IEP)) dành cho 
Phụ Huynh (IEP-101) được đính kèm để quý vị tham khảo. Nếu con em không phải là người thường trú và được phụ huynh xếp đặt theo học tại 
một trường tư ở trong Quận Fairfax, quý vị cần phải liên lạc với hệ thống trường công nơi con em thường trú để sắp xếp một buổi họp IEP. Nếu 
con em tiếp tục theo học tại một trường tư ở trong Quận Fairfax, các dịch vụ có thể có sẵn từ Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) qua một kế 
hoạch các dịch vụ cá nhân (Individual Services Plan (ISP)). 

TÁI THẨM ĐỊNH: 

Căn cứ vào việc duyệt xét tất cả thông tin tài liệu có sẵn, đã xác định là _______________________________________ 
  Tên Học Sinh 

tiếp tục hội đủ các điều kiện thụ hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

Nếu con em vẫn tiếp tục hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, toán phụ trách IEP có thể tái họp để duyệt xét lại văn kiện IEP 
của con em và tu sửa lại cho thích hợp. Nếu một thay đổi trong hiện trạng hội đủ điều kiện xảy ra, cần có sự thỏa thuận của quý vị. Nếu quý vị 
không dự buổi họp xét điều kiện, xin điền đầy đủ và ký tên vào phần mục thích hợp của mẫu phiếu Điều Kiện Thụ Hưởng Giáo Dục Đặc Biệt 
(SS/SE-10) đính kèm và hoàn lại cho trường của con em. 

không còn hội đủ điều kiện thụ hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 


Nếu con em không còn hội đủ điều kiện để nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, cần có sự thỏa thuận của quý vị để chấm dứt cá
c dịch vụ giáo 
dục đặc biệt.  Nếu quý vị không dự buổi họp xét điều kiện, xin điền đầy đủ và ký tên vào phần mục thích hợp của mẫu phiếu Điều Kiện Thụ 
Hưởng Giáo Dục Đặc Biệt (SS/SE-10) đính kèm và hoàn lại cho trường của con em. Để tạo điều kiện cho việc chuyển tiếp được suôn sẻ, ngày 
đề nghị để chấm dứt các dịch vụ giáo dục đặc biệt là __________________________ 

Những tài liệu đính kèm cung ứng thông tin về cách quyết định nầy đã được thực hiện. Nếu quý vị đã không đến dự buổi họp và không đồng ý 
với việc xác định, quý vị có thể yêu cầu quyết định về hội đủ điều kiện được tái cứu xét. Một bản sao của Quyền Lợi Giáo Dục Đặc Biệt của 
Gia Đình (Thông Báo về các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng Virginia (Virginia Procedural Safeguard Notice)) (SS/SE-4) đã được cung cấp trước đây 
cho quý vị.  Thêm các bản sao của tài liệu về các bảo vệ thủ tục tố tụng có sẵn tại trường của con em hay trực-tuyến tại 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf. Nếu quý vị có những điều thắc mắc liên quan đến các bảo vệ thủ tục tố tụng hay 
muốn được trợ giúp để hiểu biết về các điều khoản của các bảo vệ nầy, xin tiếp xúc Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ tại 
571-423-4470. 

Quý vị có quyền kháng cáo quyết định về hội đủ điều kiện. Để làm việc nầy, quý vị phải thông báo bằng văn bản cho Due Process and 
Eligibility, 8270 Willow Oaks Corporate Dr., Second Floor, Fairfax, VA 22031, là quý vị khởi động một buổi xét duyệt hành chánh, hòa giải, 
và/hay điều trần vô tư theo đúng thủ tục tố tụng. Quý vị có thể có được mẫu phiếu Notice of Appeal (Thông Báo Khiếu Nại) (SS/SE-130) từ 
trường của con em.  FCPS cũng có thể kháng cáo quyết định của phụ huynh như được quy định bởi Thông Báo về các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng 
Virginia.  Nếu các thủ tục kháng cáo được khởi động, con em sẽ vẫn giữ nguyên chỗ học hiện tại trong suốt tiến trình kháng cáo trừ khi quý vị 
và hệ trường công có thỏa thuận khác hơn. 

Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc, quý vị có thể tiếp xúc với tôi tại ________________ 

Thành kính, 

Phụ Bản 
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 sự thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
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