THÔNG BÁO VÀ XÁC NHẬN NGÀY HỌC NGẮN
THÔNG BÁO CHO CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ HOẶC CHA MẸ NUÔI TẠM THỜI
Luật Oregon yêu cầu rằng nếu một học sinh được xếp vào chương trình ngày học ngắn (tắt), thì học khu phải đưa cho cha mẹ/người
giám hộ hoặc cha mẹ nuôi tạm thời thông báo dưới đây và cũng xin bản xác nhận là đã nhận được thông báo có chữ ký của cha
mẹ/người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi tạm thời. Điều này phải xảy ra ít nhất một lần mỗi học kỳ.
Thông báo ở đây cho thấy trách nhiệm của học khu bao gồm những điều sau đây:
Học khu không thể đơn phương xếp1 học sinh vào chương trình ngày học ngắn (tắt)2, bất kể độ tuổi của học sinh.
Học khu có thể cung cấp một chương trình ngày học ngắn cho học sinh với một chương trình giáo dục cá nhân ("IEP") chỉ khi nhóm
IEP của học sinh thực hiện tất cả những điều sau đây:





Xác định rằng học sinh nên được xếp vào chương trình ngày học ngắn dựa trên nhu cầu của học sinh;
Cung cấp cho cha mẹ/người giám hộ của học sinh cơ hội tham gia một cách có ý nghĩa trong cuộc họp để thảo luận về việc
xếp vào chương trình;
Ghi vào hồ sơ trong IEP lý do tại sao học sinh được xếp vào chương trình ngày học ngắn; và
Ghi vào hồ sơ rằng nhóm đã xem xét ít nhất một tùy chọn bao gồm những hỗ trợ thích hợp cho học sinh và việc hỗ trợ đó có
thể cho phép học sinh nhận được số giờ giảng dạy hoặc giáo dục tương tự như những học sinh cùng khối lớp trong cùng
trường.

Các hành động bổ sung bắt buộc liên quan đặc biệt đến trẻ được nuôi tạm thời3 bao gồm:



Cha mẹ nuôi tạm thời của học sinh có cơ hội tham gia một cách có ý nghĩa vào cuộc họp để thảo luận về việc xếp vào chương
trình, kể cả cơ hội thỏa đáng để tham dự cuộc họp thảo luận về chương trình ngày học ngắn;
Bản tường trình phải đi kèm với mẫu này, tóm tắt hồ sơ cho thấy nhóm đã xem xét ít nhất một tùy chọn bao gồm hỗ trợ thích
hợp cho học sinh và việc hỗ trợ đó có thể cho phép học sinh nhận được số giờ giảng dạy hoặc giáo dục tương tự như những
học sinh cùng khối lớp trong cùng trường

Mỗi học sinh có quyền nhận được số giờ giảng dạy hoặc giáo dục tương tự như những học sinh khác cùng khối lớp và cùng trường.
Đối với cha mẹ/người giám hộ hoặc cha mẹ nuôi tạm thời của học sinh trong chương trình IEP, thì bất cứ lúc nào cha mẹ/người giám
hộ hoặc cha mẹ nuôi tạm thời cũng có quyền yêu cầu nhóm IEP họp để xác định liệu học sinh có nên còn được xếp vào chương trình
ngày học ngắn nữa hay không.

XÁC NHẬN
Tôi đã nhận được thông tin nêu trên về nghĩa vụ của học khu liên quan đến chương trình ngày học ngắn (tắt). Tôi cũng nhận
thức được rằng học sinh có quyền nhận được số giờ giảng dạy hoặc giáo dục tương tự như những học sinh khác cùng khối
lớp trong cùng trường.
Tên của Cha mẹ/Người giám hộ hoặc Cha mẹ nuôi tạm thời: _______________________________________________
Chữ ký của Cha mẹ/Người giám hộ hoặc Cha mẹ nuôi tạm thời: ____________________ Ngày: ____________________
____________________________
1

"Đơn phương xếp vào chương trình" có nghĩa là học khu xếp học sinh vào chương trình mà không có sự đồng ý của cha mẹ của học sinh, hoặc nếu
học sinh là trẻ được nuôi tạm thời, thì không có sự đồng ý của cha mẹ nuôi tạm thời của học sinh và nếu học sinh có một người đại diện như được
định nghĩa trong ORS 419A.004, thì không có sự đồng ý của người đại diện.
2 "Chương trình ngày học ngắn" có nghĩa là một chương trình giáo dục, trong đó học khu hạn chế việc học sinh nhận được các giờ giảng dạy hoặc
giáo dục; và điều này dẫn đến việc học sinh có ngày học ngắn cho hơn 10 ngày học trong mỗi năm học.
3 "Trẻ được nuôi tạm thời" có nghĩa là một đứa trẻ hoặc một thiếu niên đang được Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh bảo trợ hợp pháp như được nêu trong ORS
418.015 hoặc 419B.337 và trẻ đã được xếp vào chương trình chăm sóc thay thế.

