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HƯỚNG DẪN: Mẫu đơn này là để hoàn tất trong trường hợp khi phụ huynh/giám hộ yêu cầu nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 
(IEP) tổ chức một buổi họp IEP mà ở ngoài thời hạn bắt buộc cho một Thẩm Định Khởi Đầu.

Tên học sinh ___________________________________________________________Số ID học sinh # 

Trường học/văn phòng có trách nhiệm tổ chức buổi họp ___________________________________________________________

Thời hạn của ngày họp 

Ngày họp được tổ chức 

Tên phụ huynh/giám hộ yêu cầu trì hoãn 

Lý do phụ huynh/giám hộ yêu cầu trì hoãn  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________

Ngày phụ huynh/giám hộ yêu cầu trì hoãn buổi họp 

Ngày phụ huynh/giám hộ được thông báo là ngày họ yêu cầu vượt quá thời hạn 

Ngày họp được tổ chức lại dựa theo yêu cầu của phụ huynh/giám hộ 

Tôi _____________________________________________________, đã được thông báo rằng các quy định của tiểu bang và liên 
bang chỉ thị là việc xác định tình trạng hội đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt phải hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ 
ngày tôi đồng ý cho việc thẩm định, hay 90 ngày kể từ ngày chuyển đến chương trình giáo dục đặc biệt. Tôi hiểu rằng yêu cầu trì 
hoãn hay hoãn lại của tôi kéo dài thời hạn đòi hỏi của liên bang và tiểu bang. Chữ ký của tôi dưới đây cho thấy rằng tôi đã đồng ý 
với các Trường Công Lập Quận Montgomery để kéo dài thời gian áp dụng cho việc thẩm định khởi đầu dựa theo yêu cầu của tôi và 
ngày hoàn thành các thẩm định sẽ được kéo dài thêm_____ ngày. 

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ _____________________________________________________________ Ngày_____/_____/______

Mẫu Đơn Được Điền bởi ____________________________________________ Chức vụ  _________________________________

Chữ ký nhân viên _____________________________________________________________________  Ngày_____/_____/______

NƠI NHẬN:  Bản chính/Hồ sơ kín của học sinh; BẢN 1/Phụ huynh/Giám hộ;  
BẢN 2/Resolution and Compliance Unit (RACU), CESC Phòng 208


