Mẫu này dùng để hướng dẫn và có thể được sửa đổi khi nào thích hợp.

Thư Thông Báo Trước – Phần C
Ngày: ________________
Tên của trẻ: _______________________________ Số MARSS: ______________________________
Trường và/hoặc Khu Học Chánh: _____________________________ Ngày sanh: ________________
Thân gửi ____________________________:
Quý vị nhận được thông báo này vì: 1) khu học chánh đề nghị và/hoặc từ chối bắt đầu hoặc thay đổi
danh tánh, lượng định, sắp xếp con quý vị cho việc cung cấp dịch vụ ngăn chận sớm, kể cả khảo sát
hay IFSP tạm thời; hay 2) quý vị đã biên thư thu hồi thỏa thuận cho dịch vụ ngăn chận sớm.
 Nếu ô này có đánh dấu, thông báo này liên hệ tới thể thức khảo sát được đề nghị hay đã được
chấp hành cho trẻ sơ sinh hay trẻ chập chững biết đi của quý vị. Với tư cách một phụ huynh, quý
vị có quyền yêu cầu lượng định bất cứ lúc nào trong giai đoạn khảo sát. Nếu không nghi là con
quý vị bị tàn tật, căn cứ trên kết quả khảo sát, quý vị vẫn có quyền yêu cầu một lượng định.

Hành Động của Khu Học Chánh
1. Mô tả điều gì khu học chánh sẽ làm:

2. Giải thích tại sao khu học chánh sẽ thực hiện hành động:

Khu Học Chánh Không Có Hành Động
1. Mô tả điều gì khu học chánh sẽ không làm:

2. Giải thích tại sao khu học chánh sẽ không thực hiện hành động:

 Nếu ô này có đánh dấu, khu học chánh đã xác định là con quý vị không hội đủ điều kiện cho dịch
vụ theo Phần C của Đạo Luật Giáo Dục Người Tàn Tật (Individuals with Disabilities Education
Act, hay IDEA). Với tư cách một phụ huynh, quý vị có quyền bất đồng với quyết định không cho
trẻ đủ điều kiện bằng cách chọn giải pháp tranh chấp khác chẳng hạn như hòa giải, nộp đơn than
phiền với tiểu bang hay yêu cầu xin một buổi điều trần bắt buộc. Có thông tin căn bản về những
lựa chọn này trong thông báo này. Có thể tìm được thông tin rõ ràng về những lựa chọn này
trong Thông Báo về Thủ Tục Bảo Vệ Theo Quy Tắc kèm theo.
Mẫu này cũng có thể có sẵn theo dạng khác. Xin gặp phối hợp viên IFSP hay quản lý IEP của mình để xin thêm thông tin.
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Thỏa thuận
Khu học chánh sẽ không tiến tới với bất cứ hành động nào được đề nghị, kể cả phương thức khảo sát,
đánh giá, và lượng định con quý vị, và việc cung cấp dịch vụ ngăn chận sớm cho con nếu không có giấy
viết thỏa thuận của quý vị.
Nếu từ chối không thỏa thuận cho bất cứ đề nghị nào, con quý vị sẽ không thể được đánh giá, lượng
định, khảo sát hay dịch vụ ngăn chận sớm trừ khi có thỏa thuận. Quý vị có thể từ chối một dịch vụ sau
khi đã chấp nhận trước đó mà không bị trở ngại đối vớibất cứ dịch vụ ngăn chận sớm nào dưới phần
này. Chúng tôi sẽ dùng một mẫu thỏa thuận khác để xin quý vị thỏa thuận khi nào cần. Thỏa thuận quý
vị là điều tự nguyện và có thể thu hồi bất cứ lúc nào.
Xin đánh dấu một trong những lựa chọn bên dưới, ký và biên ngày trên mẫu này, và gửi trả bản chánh
trang này. Trường học và người cung cấp dịch vụ ngăn chận sớm không thể tiến tới nếu không có giấy
viết thỏa thuận của quý vị. Nếu quý vị phản đối các phần riêng biệt trong một đề nghị, khu học chánh
hay người cung cấp dịch vụ ngăn chận sớm sẽ bắt đầu thực hiện những phần quý vị không phản đối.
 Tôi đồng ý với đề nghị, và cho phép khu học chánh bắt đầu thực hiện.
 Tôi không đồng ý với toàn thể đề nghị, và không cho phép khu học chánh bắt đầu thực hiện.
 Tôi đồng ý với một số đề nghị và phản đối những điều sau đây (Ghi rõ những gì mình phản đối):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nếu phản đối hay từ chối một đề nghị, kể cả quyết định cho hội đủ điều kiện, trường học sẽ liên lạc quý
vị để cung cấp một buổi hội kiến hòa giải, hòa giải, buổi họp nhóm điều hợp IEP, hay dùng giải pháp
khác thay vì một buổi điều trần bắt buộc. Quý vị (hay trường học) có thể yêu cầu một buổi điều trần bắt
buộc để giải quyết một bất đồng.

__________________________________________
Chữ ký phụ huynh

____________________________________
Ngày

Gửi trả mẫu này tới: __________________________________________________

Thủ Tục Bảo Vệ Quy Tắc
Quý vị có một số quyền hạn, gồm những điều được mô tả trong tài liệu kèm theo: Thông Báo Thủ Tục
Bảo Vệ Quy Tắc: Phần C – Ngăn Chận Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Chập Chững Biết Đi. Những
quyền hạn này bao gồm những bảo vệ và thông tin chi tiết chẳng hạn như quyền xin hòa giải, gửi thư
than phiền về giáo dục đặc biệt, và yêu cầu một buổi điều trần bắt buộc.
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Mô Tả Hòa Giải
Hòa giải là quá trình giải quyết tranh cãi miễn phí, tự nguyện. Quý vị hay khu học chánh của mình có thể
yêu cầu xin hòa giải với Sở Giáo Dục Minnesota (Minnesota Department of Education, hay MDE) theo
số 651-582-8222 hay 1-866-466-7367. Một hòa giải viên (đệ tam nhân) đủ điền kiện và không thiên vị
được huấn luyện với các phương pháp hòa giải hữu hiệu sẽ chủ tọa buổi hòa giải. Tiểu bang có danh
sách những hòa giải viên đủ điều kiện và hiểu biết luật lệ và quy định liên hệ tới việc cung cấp giáo dục
đặc biệt và dịch vụ liên quan. Không thể dùng hòa giải để từ chối hay trì hoãn quyền quý vị có một buổi
điều trần bắt buộc hay bất cứ quyền nào khác theo Phần C của IDEA.

Cách Gửi Thư Khiếu Nại với Tiểu Bang
Nếu tin rằng khu học chánh đã vi phạm một yêu cầu của điều lệ hay quy luật tiểu bang hay liên bang cho
giáo dục đặc biệt, quý vị có thể gửi thư khiếu nại bằng cách gửi thư có chữ ký bao gồm những sự kiện
rõ ràng đã xảy ra để hỗ trợ khiếu nại cùng với giải pháp đề nghị cho vi phạm, đến:
Due Process Supervisor
Minnesota Department of Education
Division of Compliance and Assistance
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266

Thời Gian Để Giử Thư Than Phiền
MDE phải nhận được than phiền trong vòng một năm sau khi vi phạm tình nghi xảy ra, trừ khi thời gian
lâu hơn thích hợp vì vi phạm tình nghi tiếp tục cho con quý vị hay trẻ em khác; hay người than phiền yêu
cầu bồi hoàn hay hành động sửa chữa cho một vi phạm xảy ra dưới một năm trước ngày MDE nhận
được than phiền. MDE sẽ phát hành giấy quyết định trong vòng 60 ngày.

Cách Yêu Cầu Một Buổi Điều Trần Bắt Buộc
Cả quý vị lẫn khu học chánh đều có thể biên thư yêu cầu một buổi điều trần bắt buộc. Muốn biết về đòi
hỏi riêng cho buổi điều trần bắt buộc, xin xem Phần C của Thông Báo Thủ Tục Bảo Vệ Quy Tắc. Nhân
viên buổi điều trần phải lấy quyết định sau cùng cho buổi điều trần bắt buộc và giao cho mỗi bên một
bản quyết định không quá 45 ngày sau thời gian 30 ngày phân giải. Nhân viên buổi điều trần được
khuyến khích làm nhanh hơn trong vòng 30 ngày cho trẻ em dưới 3 tuổi có nhu cầu thay đổi nhanh
chóng và cần giải pháp ngay cho một tranh chấp Phải nộp yêu cầu xin điều trần cho MDE ở địa chỉ liệt
kê bên dưới. Phối hợp viên dịch vụ phải ký tắt và ký bên dưới, khẳng định là một bản tài liệu Phần C thủ
tục bảo vệ quy tắc được kèm theo với thông báo này và đã cung cấp cho phụ huynh.

__________
Ngày

_______________________________________________________________________
Tên/Chữ ký phối hợp viên dịch vụ

Prior Written Notice – Part C - Vietnamese

Lần soát xét Tháng Năm, 2012

