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Học Sinh: Họ   Tên ID# 

Trường  Môn học Cấp lớp ______________

Đơn được hoàn tất bởi (viết chữ in)   Giới thiệu bởi Ngày / /

Ngày liên lạc với phụ huynh  Ngày Ghi danh / / ESOL _______________

Lý do giới thiệu _____________________________________________________________________________________________________

Ngày Đi Học/Tổng Số Ngày /  Ngày Đi Trễ   

Ghi Có hay Không và ghi chú về các can thiệp và thích nghi đã được thực hiện từ bao lâu.
Nếu có, bất cứ can thiệp nào theo hệ thống đã được 
thực hiện?

Can thiệp/Thích Nghi Có hay Không Bao lâu? Can thiệp/Thích Nghi Có hay Không Bao lâu?

Việc làm được sửa đổi □  □ Lịch trình thay đổi □  □

Vật liệu thích ứng □  □ BIP/Hợp đồng □  □

Giảng dạy thích ứng □  □ Công nghệ hỗ trợ □  □

Thay đổi văn bản □  □ Tham khảo thầy cố vấn □  □

Biện pháp hỗ trợ giáo khoa □  □ Khác □  □

Trình Độ Thành Tich (Ghi một cho mỗi phạm vi)

Toán □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

Đọc— Phân chữ □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

Hiểu Bài Đọc □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

Viết □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

Truyền thông qua lời nói

   Hiểu lời nói □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

   Nói □ DƯỚI □ Ở □ TRÊN

Cấp Lớp: Đọc

Kỹ Năng Học Tập: (Ghi một cho mỗi phạm vi) Không bao giờ  Luôn luôn

Hoàn tất bài vở □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Thực hiện tốt trên các môn thi và trắc nghiệm □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Hoàn tất bài tập trong lớp □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Đem vật liệu đến lớp □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Cố gắng tốt □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Làm bài/bài thi bù □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Tuân theo các hướng dẫn □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Hoàn tất bài làm nhà □ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Ghi một cho:  □Kế Hoạch Section 504 (kèm theo tài liệu EMT)  □EMT (kèm theo MCPS Form 272-10, Tài Liệu Các Can Thiệp)
□Thẩm định Giáo Dục Đặc Biệt (kèm theo tài liệu EMT)
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TIẾP THEO



Chương trình giảng dạy toán ở trình độ cấp lớp có phù hợp với trình độ khả năng của học sinh không?  □ Có  □ Không

Nếu không, học sinh cần những kỹ năng nào để đạt được tiến bộ trong chương trình cấp lớp? 

   

Tham gia trong lớp (Ghi một)

□ Không bao giờ tham gia

□ Tham gia với sự nhắc nhở

□ Trả lời thích hợp khi được gọi đến

□ Tham gia một cách tích cực

Học sinh học nhanh như thế nào khi được trình bày một bài học mới? (Đánh dấu một chỗ)

□ Hiểu khái niệm một cách nhanh chóng  □ Cần được lập lại  □ Cần được lập lại một cách đáng kể

Những lỗi lầm nào em học sinh thường làm?

Học sinh có những kỹ năng để thực hiện công việc hay là học sinh tránh công việc? (Mô Tả)

Học sinh có biểu lộ vấn đề chú ý không?  □  Có  □ Không
Khi nào/nơi nào mà em học sinh ít chú tâm đến? 

Khi nào/nơi nào mà em học sinh chú tâm đến nhiều hơn?

   

Tình Cảm Xã Hội (Ghi một)  Không bao giờ  Luôn luôn

Nói chuyện quá mức □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Lặp lại hành động phá rối □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Biểu lộ sự không tôn trọng bạ̣n □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Phá rối các học sinh khác □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Biểu lộ sự không tôn trọng đối với người lớn □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Từ chối làm việc dù với những nhắc nhở □ 1 □ 2 □ 3 □ 4
Khác:

Những ưu điểm của học sinh (Ghi càng nhiều càng tốt)

Đọc Toán Truyền thông qua lời nói □ Thị giác □  Nghệ thuật □ Ngôn Ngữ Viết

□ Phân chữ □ Giải quyết vấn đề □ Hiểu lời nói □ Thính giác □ Nhạc □ Kiên trì

□ Hiểu Văn Bản □ Phép tính □ Nói □ Khác 

Trang 2 của 2


