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Ngày 28 tháng 11 năm 2022 
  
Kính gửi các Gia đình và Người giám hộ của David Douglas, 
  
Thư này nhằm thông báo chiến lược của chúng tôi để thực hiện OAR 581-015-2229 cho phần còn lại của 
quy tắc này, hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Quy tắc này buộc các nhóm IEP phải xem xét các dịch 
vụ phục hồi bổ sung để nâng cao tiến độ hướng tới các mục tiêu, nơi mà tiến độ không đạt được đủ vì tình 
trạng khuyết tật của học sinh và tác động của môi trường học tập do đại dịch. 
  
Học khu đã thực hiện quy tắc này trong năm học vừa qua, tuy nhiên, các thông báo được gửi không rõ 
ràng về loại, số lượng và tần suất của các dịch vụ phục hồi. 
  
Quá trình của chúng tôi trong tương lai bao gồm một cuộc thảo luận tại mỗi cuộc họp IEP hàng năm để 
xác định nhu cầu về các dịch vụ phục hồi bổ sung nhằm nâng cao tiến độ đạt được các mục tiêu cho học 
sinh của bạn bị. Trong trường hợp đánh giá IEP hàng năm đã diễn ra trong năm học này, tôi đã yêu cầu 
những người quản lý hồ sơ triệu tập lại nhóm để thảo luận về các dịch vụ này với bạn. 
  
Năm ngoái, dạy kèm đã được cung cấp như là trụ cột của dịch vụ phục hồi. Mặc dù đây là một tùy chọn 
cho dịch vụ phục hồi, nhưng quy tắc này cho phép các nhóm cân nhắc một cách sáng tạo các cách khác để 
cung cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như các dịch vụ bổ sung trong IEP, hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, hướng 
dẫn bổ sung hoặc tăng cường, hỗ trợ học tập về cảm xúc xã hội và bạn bè tự nhiên hoặc người lớn hỗ trợ. 
Đối với những học sinh đủ điều kiện, các dịch vụ này có thể diễn ra trong giờ học, trong hoặc một phần 
của các chương trình sau giờ học, trong chương trình mùa hè, v.v. 
 
Quyết định về tính đủ điều kiện phải dựa trên bằng chứng (thường là giám sát tiến độ theo các phương 
pháp học tập trong đại dịch) rằng do tình trạng khuyết tật của con bạn và môi trường học tập trong đại 
dịch, tiến độ đạt được các mục tiêu đã bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu đủ điều kiện nhận các dịch vụ phục hồi, 
dịch vụ phục hồi phải được cá nhân hóa cho học sinh đó, tập trung vào khu vực mục tiêu cần quan tâm và 
xem xét hoàn cảnh hiện tại của học sinh. Khi quyết định đã được đưa ra, người quản lý hồ sơ sẽ cung cấp 
thông báo trước bằng văn bản về tính đủ điều kiện và nếu đủ điều kiện, các chi tiết cụ thể của dịch vụ được 
cung cấp. 
  
Vui lòng liên hệ với người quản lý hồ sơ của con bạn nếu bạn muốn thảo luận về các dịch vụ phục hồi bên 
ngoài cuộc họp IEP hàng năm của con bạn. 
  
Trân trọng, 
  
  
  
  
Michael Salitore, Ed.D. 
Giám đốc, Dịch vụ sinh viên 
 


