
 
 

Kế hoạch Cải thiện Học tập Cá nhân 
Mẫu đơn đồng ý của Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp 

   sẽ được đưa vào một chương trình cải thiện năng lực học tập cá nhân cùng với LEA/Parish và 
giáo viên vì những học sinh này đã không đạt được trình độ cơ bản của ít nhất hai môn học chính. 

Theo các yêu cầu của Thông báo 1566  §701 và §703,    có quyền có ít nhất hai hoặc nhiều biện pháp 
can thiệp sau: 

● Xếp vào lớp học có chiến lược 

● Tiếp cận một chương trình học chất lượng cao (bậc 1) trong suốt các giờ học 

● Hỗ trợ thêm tại trường nơi mà những hướng dẫn ngoài chuẩn cấp lớp không chiếm quá 35% tổng số phút của 

mỗi môn học 

● Cơ hội tham gia một chương trình hoạt động hè chất lượng cao sử dụng một chương trình đào tạo hoặc học tập 

chất lượng cao (bậc 1) 

Hơn thế, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp cũng hiểu rằng: 

Ban đầu  

  Học sinh có quyền được tham gia một chương trình cải thiện trình độ học tập cá nhân được đồng xây 
dựng bởi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và giáo viên. 

  Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp được quyền có thông tin đầy đủ chi tiết bằng tiếng mẹ đẻ về các 
hỗ trợ can thiệp có sẵn cho học sinh trước khi lựa chọn biện pháp can thiệp. 

  Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp có thể chọn và đồng ý để được cung cấp ít nhất hai biện pháp 
can thiệp bởi hệ thống nhà trường mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào. 

  Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp có thể thực hiện các hoạt động tại nhà để hỗ trợ cho tiến bộ học 
sinh bằng cách truy cập vào các nguồn lực hỗ trợ có sẵn trong Thư viện Hộp công cụ Hỗ trợ Gia đình 
và/hoặc được cung cấp bởi trường học của học sinh. 

Chính sách Khuyến khích của Hệ thống trường học cho mỗi Chương trình Phát triển Học sinh: 

 
  
  

 
  



 
 

Kế hoạch Cải thiện Học tập Cá nhân 
Mẫu đơn đồng ý của Phụ huynh/Người giám hộ hợp pháp 

 

Tên LEA: Ngày: 

Tên học sinh: Lớp: 

Tên Phụ huynh hay Người bảo trợ hợp pháp: Tên Trường/Giáo xứ: 

 
 
Chọn ít nhất hai hoặc nhiều lựa chọn từ danh sách biện pháp can thiệp dưới đây: 
 

❏ Đăng ký tham gia một chương trình hoạt động hè 

❏ Hỗ trợ thêm tại trường 

❏ Đảm bảo được tiếp cận một chương trình học bậc 1/chất lượng cao 

❏ Xếp vào lớp học có chiến lược 

Tôi là một phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh được dẫn chiếu trên đây và tôi hiểu các quyền của mình 
được yêu cầu và lựa chọn; và tôi đã lựa chọn và đồng ý với chương trình hành động hỗ trợ dành cho con em mình. 
  

Tên Phụ huynh hay Người bảo trợ hợp pháp (viết hoa): 
  

 

Chữ kí Phụ huynh/Người bảo hộ hợp pháp: 
  

Ngày: 

 

Chữ kí Quản lý nhà trường: 
  

Ngày: 
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