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Fairfax County 
PUB LIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

VIETNAMESE 
Local Screening Committee Report 

Tên Học Sinh Số ID Ngày 

Trường Lớp Ngày Sinh 

Giáo Viên Ngày Nhận Được Đề Xuất 

Thành Viên của Ủy Ban Hiện Diện tại Buổi Họp: 

Giáo Viên Giáo Dục Phổ Thông Phụ Huynh 

Chuyên Viên Tâm Lý Phụ Huynh 

Hiệu Trưởng hay Người Ủy Nhiệm Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt 

Những Người Khác Có Mặt: Nhân Viên Xã Hội Trường 

Mối quan hệ với học sinh Họ Tên Mối quan hệ với học sinh Họ Tên 

Thông Tin được Ủy Ban Duyệt Xét (Bao Gồm một Bản Mô Tả của Mỗi Thẩm Định, Đánh Giá, Hồ Sơ, Can Giúp, hay 
Tường Trình mà Nhóm Phụ Trách Sử Dụng Làm Căn Bản để Thảo Luận): 

Giải Pháp Chọn được Cân Nhắc (Liệt Kê Tất Cả Giải Pháp Chọn được Cân Nhắc và Lý Do Đề Nghị hay Bác Bỏ): 

Yếu Tố Khác Phù Hợp với Quyết Định của Ủy Ban: 

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 này mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
SS/SE-14 (2/23) Trang 1 

LS-Special Education-Forms-SS SE14. 
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Fairfax County 
PUB LIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 
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Local Screening Committee Report 

Tên Học Sinh Số ID Ngày 

Xác Định của Ủy Ban (Dựa trên tất cả chi tiết đã được duyệt xét và cân nhắc, ủy ban kiểm lọc địa phương đưa ra quyết định sau): 

Có đủ bằng chứng để đảm bảo một thẩm định cho giáo dục đặc biệt. Nêu rõ các đánh giá về Notice and Consent for Evaluation (Thông 
Báo và Thỏa Thuận cho Thẩm Định) (SS/SE-2). Giải thích lý do căn bản cho quyết định này. 

Không có đủ bằng chứng để đảm bảo một thẩm định cho giáo dục đặc biệt. Cung cấp Notice Not to Evaluate (Thông Báo Không Thẩm 
Định) (SS/SE-13). Giải thích lý do căn bản cho quyết định này. 

Nếu quyết định là Không Thẩm Định cho giáo dục đặc biệt, hãy nêu rõ (các) hành động cần theo đạt. Dẫn chứng kế hoạch cho việc theo sát: 

LSC sẽ tiến hành xem xét các thẩm định nhằm mục đích xác định tiêu chuẩn ban đầu của Mục 504: Có Không 

Thông Báo Trước Về Xác Định Thẩm Định 
Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) đề nghị việc xác định thẩm định dựa trên tất cả chi tiết có sẵn đã được trình bày và duyệt xét. Ủy ban đã 
xem xét nhiều loại thông tin thẩm định khác nhau khi đưa ra quyết định này. Một danh sách những giải pháp chọn đã được xem xét, và được đề 
nghị hay bác bỏ, cũng như là những yếu tố khác phù hợp với quyết định được ghi rõ. Các phụ huynh của trẻ khiếm khuyết tật được bảo vệ. Quý vị 
đã được cung cấp một bản sao của các bảo vệ theo thủ tục tố tụng dẫn giải các quyền lợi của quý vị khi đã được thông báo về buổi họp của ủy 
ban kiểm lọc địa phương hay IEP. Nếu quý vị cần được giúp đỡ để hiểu rõ về thông tin này, xin liên lạc với phòng TheoTrình Tự Tục Tố Tụng 
Công Bằng và Điều Kiện Cần Hội Đủ tại 571-423-4470. 

______ Chữ ký tắt tại đây cho biết là (các) phụ huynh đã đọc thông báo trước trên đây, cũng như là những giải pháp chọn khác đã 
được xem xét và yếu tố khác liên quan đến đề nghị, nếu có, trước khi đồng thuận tiến hành việc thẩm định cho giáo dục đặc biệt, nếu 
được đảm bảo. 

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 này mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh hay học sinh đủ quyền. 
SS/SE-14 (2/23) Trang 2 


