EARLY DEVELOPMENT NETWORK
Thông Báo và Chấp Thuận Tiến Hành Đánh Giá Toàn Diện
Ban Đầu Can Thiệp Sớm và Thẩm Định Học Sinh
(Notice and Consent for Early Intervention Initial
Multidisciplinary Evaluation and Child Assessment)
Tên học sinh

Ngày giới thiệu

Tên Phụ huynh

Học sinh đã được giới thiệu tới Mạng lưới Phát triển Sớm (Early Development Network (EDN)).
___________________________________ Public School đề xuất thực hiện đánh giá toàn diện con quý vị để xác định
khả năng hội đủ điều kiện nhận được các dịch vụ của Mạng lưới Phát triển Sớm.
Học khu đề xuất đánh giá con quý vị bởi:

Thủ tục đánh giá toàn diện phải được hoàn thành trong
vòng 45 ngày kể từ thời điểm trên giấy giới thiệu do Mạng
lưới. Phát triển Sớm nhận được. Nếu học sinh có gia cảnh
cá biệt, thủ tục đánh giá và thẩm định có thể được hoãn
lại.

Sau đây là mô tả các phần của một cuộc đánh giá toàn diện mà học khu đề xuất tiến hành:
Mô Tả Đánh Giá Toàn Diện:
KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
THÍCH NGHI

KHẢ NĂNG NHẬN THỨC

KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
THỂ CHẤT (BAO GỒM THỊ
GIÁC VÀ THÍNH GIÁC)
KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
XÃ HỘI VÀ CẢM XÚC

KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
NGÔN NGỮ VÀ LỜI NÓI
(GIAO TIẾP)
KHÁC
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Nếu chúng tôi xác định con quý vị hội đủ điều kiện nhận dịch vụ EDN, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định cho con quý vị
để xác minh các thế mạnh và nhu cầu đặc thù của trẻ trong tất cả các lĩnh vực phát triển con người và lựa chọn các
dịch vụ can thiệp sớm phù hợp với các nhu cầu này. Văn bản chấp thuận được yêu cầu trước khi hoàn tất thẩm định
cho con quý vị. Thủ tục thẩm định gồm:
(a) bản xem xét kết quả đánh giá, nếu đã được tiến hành;
(b) quan sát con của quý vị; và
(c) xác định nhu cầu của trẻ trong từng lĩnh vực phát triển con người tùy theo hoàn cảnh và thói quen sinh hoạt
của gia đình quý vị.
CHẤP THUẬN TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU/THẨM ĐỊNH HỌC SINH (nếu đủ tư cách)
Tôi/Chúng tôi đã nhận được văn bản Thông Báo Đánh Giá Toàn Diện Ban Đầu Can Thiệp Sớm và Khảo Sát Học Sinh;
đã hiểu rõ nội dung của Thông Báo và CHẤP THUẬN tiến hành Đánh Giá Toàn Diện Ban Đầu và Thẩm Định Học Sinh
(nếu đủ tư cách) theo như nội dung Thông Báo đã trình bày. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc chấp thuận này là hoàn toàn
tự nguyện và Tôi/Chúng tôi có quyền rút lại quyết định chấp thuận vào bất kỳ lúc nào. Nếu Tôi/Chúng tôi rút lại chấp
thuận, Tôi/Chúng tôi hiểu rằng quyết định này không có hiệu lực với các sự kiện trước đó.
Chữ ký của (các) Phụ Huynh

Ngày
KHÔNG CHẤP THUẬN ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

Tôi/Chúng tôi đã nhận được văn bản Thông Báo Đánh Giá Toàn Diện Ban Đầu Can Thiệp Sớm và Thẩm Định Học
Sinh; đã hiểu rõ nội dung của Thông Báo nhưng KHÔNG CHẤP THUẬN tiến hành Đánh Giá Toàn Diện Ban Đầu/Thẩm
Định Học Sinh theo như nội dung Thông Báo đã trình bày.
Chữ ký của (các) Phụ Huynh

Ngày

Phụ huynh của học sinh nghi ngờ mắc khuyết tật được bảo vệ theo đúng thủ tục bảo vệ an toàn của Đạo Luật Giáo Dục
Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)). Đính kèm với thông báo này là văn bản “Part C
Procedural Safeguards” và văn bản thủ tục nộp đơn khiếu nại và yêu cầu mở phiên điều trần hợp lệ. Quý vị nên đọc kỹ
nội dung này và, nếu có thắc mắc về quyền của mình, có thể liên hệ với
theo số

THÔNG TIN BỔ SUNG
Quý vị có thể liên hệ với các nguồn hỗ trợ sau đây để giúp quý vị hiểu luật pháp liên bang và tiểu bang về giáo dục trẻ
khuyết tật cũng như quyền của phụ huynh trong các luật đó. Các tổ chức sau đây sẽ giải thích miễn phí về quyền của
quý vị:
Văn Phòng Bộ Giáo Dục Đặc
Biệt Khu Vực Nebraska
(Nebraska Department of Education
Offices of Special Education):
Lincoln (402) 471-2471

Đường dây nóng hỗ trợ Dịch
Vụ về Khuyết Tật
(Hotline for Disability Services):
(800) 742-7594

PTI Nebraska
(800) 284-8520
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