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FAIRFAX 
COUNTY 
PUBLIC  
SCHOOLS 

TRƯỜNG: _______________________________ 

ĐỊA CHỈ:    _______________________________ 

_______________________________ 

NGÀY:       _______________________________ 

__________________________________ 

__________________________________             V/v:           _______________________________ 

__________________________________             SỐ ID:      _______________________________ 
 
  
Thưa _______________________: 
 
Ủy ban duyệt xét các điều kiện cần hội đủ sẽ nhóm họp ngày (date) ________________, lúc (time) 
___________, tại trường học của con em nhằm mục đích xác định xem con em quý vi có phải:  
 
 ______  là một học sinh có khiếm tật và cần được hưởng chương trình giáo dục đặc biệt; hay   

 ______  tiếp tục là một học sinh có khiếm tật và cần được hưởng chương trình giáo dục đặc biệt.  
 
Thành phần ủy ban duyệt xét các điều kiện cần hội đủ gồm quý vị, phụ huynh, cùng một toán các 
chuyên viên đầy đủ khả năng.  Nhân viên ban điều hành nào của trường sẽ có mặt tại buổi họp nầy 
gồm: 
 

□  hiệu trưởng hay ủy nhiệm □  giáo viên giáo dục đặc biệt □  giáo viên giáo dục phổ thông 

□  chuyên viên tâm lý □  cán sự xã hội □  người khác ____________ 

 
Tùy theo yêu cầu của phụ huynh hay trường thêm nhiều người khác biết rõ hay có chuyên môn đặc 
biệt liên hệ đến con em quý vị có thể đến tham dự buổi họp.  Việc xác định người nào biết rõ hay có 
chuyên môn đặc biệt là do bên mời định đoạt.  
 
Ủy ban duyệt xét các điều kiện cần hội đủ sẽ cứu xét các báo cáo kết quả thẩm định của con em 
quý vị cũng như các tài liệu thích ứng khác.  Các dụng cụ và sách lược thẩm đinh khác nhau đã 
được dùng để thu thập những chi tiết thích ứng liên hệ đến con em.  Một bản sao báo cáo kết quả 
thẩm định sẽ phải gởí cho quý vị ba ngày trước khi đến dự buổi họp xét hội đủ điều kiện.  
 
Phụ huynh của con em bị khiếm tật được bảo vệ đúng theo các bảo vệ thủ tục tố tụng.  Một bản sao 
Quyền Lợi Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình Quý Vị (Thông Tri về các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng 
Virginia) đã được cung cấp trước đây cho quý vị.  Thêm bản sao của tài liệu nầy có sẵn tại trường 
hay trực tuyến tại www.fcps.edu/ss/documents/. 
 
Nếu quý vị muốn có thêm chi tiết trước buổi họp, hay nếu tôi có thể giúp thêm điều gì, xin tiếp xúc 
với tôi tại ___________________________. 
 
 
Thành thực kính chào,       
 
 
 
 
Chi tiết trong hồ sơ học bạ 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 biết tời chi tiết nầy mà không có văn bản của phụ huynh hay học sinh hội 
đủ điều kiện. 
       
 


