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Tăng Sự Tham Gia của Quý Vị Trong Tiến Trình của
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)
Báo Cáo Cho Phụ Huynh
Cho các học sinh trong các Lớp K–12, hoàn tất MCPS Form 336-39, Parent Report, mà
bao gồm trong lá thơ mời quý vị cung cấp ý kiến cho nhóm. Form 336-39 có trên trang
mạng MCPS tại www.montgomeryschoolsmd.org; tìm Parent Report 336-39 (Báo Cáo
Phụ Huynh 336-39). Cho các học sinh chuẩn bị mẫu giáo, hoàn tất Strengths and Needs
Summary (Tóm Tắt Ưu Điểm và Nhu Cầu) bao gồm trong thơ mời của quý vị. Gởi lại đơn
đã hoàn tất trước buổi họp cho người quản lý trường hợp qua e-mail hay đến trường con
quý vị.

Dự Thảo Tài Liệu
Quý vị sẽ nhận tài liệu dự thảo IEP năm ngày trước buổi họp IEP. Kiểm lại những tài liệu
này trước buổi họp và viết bất cứ câu hỏi nào hay quan tâm mà quý vị muốn chia sẻ tại
buổi họp. Quý vị có thể lựa chọn không nhận các tài liệu này trước.

Trình Độ Thành Tích Giáo Khoa và Thành Tích Thiết Yếu Hiện Tại (PLAAFP)
Một số nguồn dữ liệu cần được bao gồm trong PLAAFP về những ưu điểm và nhu cầu
của con quý vị. Quý vị có thể yêu cầu thêm dữ liệu về học vấn hoặc hạnh kiểm cho thêm
vào PLAAFP nếu cần.

Các Đặc Tính Giảng Dạy và Tiếp Cận Thẩm Định và Thích Nghi, Hỗ Trợ Bổ
Sung, Dịch Vụ, Chương Trình Sửa Đổi và Hỗ Trợ
Đặt câu hỏi với nhóm IEP để hiểu rõ hơn về các thành phần chính của IEP. Điều này gồm
có • Đặc điểm tiếp cận
• Các thích nghi
• Các hỗ trợ bổ sung và dịch vụ
• Chương trình sửa đổi và hỗ trợ
Yêu cầu nhóm mô tả các tiết mục/thích nghi/hỗ trợ và dịch vụ/sửa đổi này và lý do tại sao
chúng là thích hợp để sử dụng với con quý vị.
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Khi quý vị đọc phần mục đích và mục tiêu, viết xuống bất cứ câu hỏi nào quý vị có. Nhớ
đặt những câu hỏi này, và bất cứ câu hỏi nào khác quý vị nghĩ đến trong buổi họp.

