
Để tiện việc cải tiến những dịch vụ của ban ngành chúng tôi, xin vui lòng trả lời những câu hỏi dưới ñây về cuộc họp IEP gần ñây nhất của con 
em quý vị. Chúng tôi xin cảm tạ và quý trọng những ý kiến ñóng góp của quý vị. 
 
Xin vui lòng ñiền vào nh ững câu h ỏi này b ằng th ước ño lường từ 1 ñến 5; 5 có ngh ĩa là quý v ị nhất quy ết ñồng ý ñến 1 ngh ĩa là quý v ị nhất 
quyết không ñồng ý. Nếu không áp d ụng, xin vi ết N/A. Kế mỗi câu h ỏi ch ỉ cần viết số 1-2-3-4-5 hoặc N/A. 
 
Cuộc họp ñã ñược triệu tập vào thời gian và ñịa ñiểm hợp lý.  _____ Nhu cầu học hành của con tôi ñã ñược cân nhắc giữa cuộc học IEP. _____

Nhóm IEP ñã cộng tác ñể giải quyết những nhu cầu cần thiết  _____ Tất cả những quan tâm của tôi ñối với con tôi ñã ñược cân nhắc  _____
của con em quý vị và lập những dịch vụ và mục tiêu.  ñang khi lập kế hoạch IEP.  

Tôi ñã ñược ñối xử công bằng và ñược xem như là một nhóm _____ Bản IEP phản ảnh trung thực quyết ñịnh của nhóm lập ra tại cuộc _____
viên quan trọng của nhóm IEP.  họp IEP.  

Kết quả ñịnh lượng (hợp thức, ñộc lập, và không hợp thức)  _____ Tôi hài lòng với cuộc họp IEP. _____
ñã ñược giải thích rõ ràng và sử dụng ñể lập kế hoạch cho 
IEP của con tôi.    

Những sự lựa chọn sắp xếp kém giới hạn nhất, kể cả giáo _____ Tôi hài lòng rằng con tôi ñã nhận ñược những dịch vụ ñược nêu  _____
dục phổ thông ñã ñược thảo luận và cân nhắc.  ra trong IEP vừa qua của nó.  

Mục tiêu của IEP ñã ñược kiểm duyệt và sửa ñổi dựa trên sự _____ Việc chuyển tiếp ñã ñược dự tính tốt ñẹp cho học sinh ñang khi  _____
tiến triển và nhu cầu hiện thời.  chúng nó chuyển từ cấp lớp này ñến cấp lớp khác.  

Thông báo về các Biện pháp Bảo vệ theo Thủ tục ñã ñược  _____ Thông dịch viên ñược bổ nhiệm khi cần và bản biên dịch cũng ñã  _____
cung cấp và quyền hạn của tôi là phụ huynh cũng như của 
con tôi ñã ñược giải thích ñầy ñủ ý nghĩa.  

ñược ñưa ra ñề nghị. 
 

Nhóm viên của nhóm IEP ñã chuẩn bị và nhận thức ñược nhu _____ Trường học của Con em:________________________________  
cầu của con tôi.    
 
Xin chân thành c ảm tạ quý v ị ñã dành thì gi ờ hoàn t ất và gởi lại mẫu này qua ñường bưu ñiện, fax, ho ặc trực tiếp trao ñến giáo viên c ủa con em 
quý v ị. Xin vui lòng vi ết thêm nh ững ý ki ến nào n ếu có ở cuối trang này. N ếu cần giúp ñỡ xin g ọi số 619-725-7327. 
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