March 18, 2022
Thưa quý phụ huynh / người giám hộ),
Bạn đã nhận được thông báo vào tháng 9 năm 2021 về một quy tắc tạm thời được Bộ Giáo dục
Oregon thông qua liên quan đến Dịch vụ Phục hồi COVID-19 được Cá nhân hóa dành cho những
học sinh nhận được dịch vụ giáo dục đặc biệt và IEP có hiệu lực đến năm học 2022-2023.
Các Dịch vụ Phục hồi được Cá nhân hóa do tác động của đại dịch COVID-19 dành cho những học
sinh mà nhóm IEP, bao gồm (các) phụ huynh / (các) người giám hộ, thấy cần thiết để giải quyết
việc học dở dang liên quan đến COVID. Những tác động này có thể là do bản chất khuyết tật của
học sinh và khả năng ếp cận các dịch vụ giáo dục đặc biệt của học sinh trong thời gian trường
đóng cửa và học tập từ xa.
Các nhóm đã xem xét dữ liệu về nhu cầu của từng học sinh đối với Dịch vụ Khôi phục Cá nhân
hóa trong suốt cả năm, bao gồm cả dữ liệu báo cáo ến độ nh đến ngày 28 tháng 1 năm 2021.
Dữ liệu này sẽ được sử dụng để đưa ra quyết định về sự cần thiết của Dịch vụ Khôi phục Cá
nhân hóa. Bạn cũng sẽ nhận được Thông báo trước bằng văn bản ghi lại quyết định của nhóm.
Nếu bạn muốn m hiểu thêm về các dịch vụ khôi phục hoặc muốn yêu cầu một cuộc họp IEP để
xem xét Dịch vụ khôi phục COVID-19, vui lòng liên hệ với Người quản lý hồ sơ giáo dục đặc biệt
của con bạn. Nếu bạn không chắc người quản lý hồ sơ là ai, vui lòng liên hệ với trường ghi danh
của bạn hoặc Phòng Dịch vụ Sinh viên của học khu theo số 503-261-8209.
Trân trọng,
Mary Pearson
Giám đốc Dịch vụ Sinh viên
David Douglas School District
Cha mẹ của một đứa trẻ khuyết tật được bảo vệ theo các biện pháp bảo vệ theo thủ tục, có thể
lấy từ trang web của ểu bang tại:
h ps://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/Pages/Procedural-Safeguards.aspx

Để được hỗ trợ trong việc hiểu các biện pháp bảo vệ theo thủ tục này, bạn có thể liên hệ với các
nguồn sau:
David Douglas School District
Student Services Department
Ph: (503) 261-8209
Fax: (503) 261-0131
h ps://www.ddouglas.k12.or.us

Oregon Department of Educa on
Ph: (503) 947-5697
Fax: (503) 378-5156
h p://www.ode.state.or.us

Được dịch bởi Google Dịch. Xin hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm.

