[Անուն, ազգանուն]
[Հասցե]
[Քաղաք], CA [փոստային դասիչ]
[Հեռախոսահամար]

[Ամսաթիվ]

[Տնօրենի անուն, ազգանուն]
Հատուկ կարիքներով անձանց համար կրթության գծով տնօրենին [ԿԱՄ [դպրոց]-ի տնօրենին]
[Դպրոցական կրթության շրջանային բաժնի անվանումը]
[Հասցե]
[Քաղաք], CA [փոստային դասիչ]

Թեմա՝ [աշակերտ]

Հարգելի պ-րն [տնօրենի անունը, ազգանունը],

Ես հանդիսանում եմ [աշակերտ]-ի [ծնողը/խնամակալը], որը ներկայումս [դպրոցի անվանում] դպրոցի [դասարան] դասարանում է սովորում: [Աշակերտ]-ն իր [հաշմանդամությունը / ախտորոշումները] պատճառով ստանում է հատուկ կարիքներով անձանց համար կրթության ծառայություններ:
Կալիֆոռնիայի Կրթության մասին օրենքի բաժին 56343-ի (c) կետի համաձայն ես պահանջում եմ [շրջանային բանժնի անվանում]-ից անցկացնել IEP հանդիպում իմ [երեխա/աշակերտ]-ի համար, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս արագ վերանայել և փոփոխել իմ երեխայի IEP-ը: Չնայած [աշակերտ]-ն ունի IEP, սակայն դպրոցում նա որոշ խնդիրներ է ունեցել: [Նկարագրեք բոլոր այն խնդիրները, որ ձեր երեխան ունի այս պահին դպրոցում: Օրինակ՝ արդյո՞ք ձեր աշակերտն ստանում է IEP-ում առաջարկված ծառայությունները, և արդյո՞ք դրանք արդյունավետ են: Կա՞ն նրա առողջությանը, վարքագծին կամ հաշմանդամությանն առնչվող նոր անհանգստություններ: Արդյո՞ք ձեր երեխան նոր նպատակների, այլ ծառայությունների, ավելի շատ գնահատումների կամ այլ դպրոց ընդունվելու կարիք ունի:]
Շրջանային բաժինը IEP հանդիպումը պետք է անցկացնի իմ դիմումից հետո 30 օրվա ընթացքում: Խնդրում եմ տեղեկացնել ինձ, թե շրջանային բաժինը երբ կարող է հանդիպել ինձ հետ՝ քննարկելու երեխայիս հետ կապված իմ մտահոգությունները: [Առավոտյան/կեսօրից հետո/երեկոյան] անցկացվող IEP հանդիպումը ինձ համար ամենահարմարն է: Հանդիպման անցկացման օրը և ժամը պայմանավորվելուց հետո խնդրում եմ ինձ ուղարկել ծանուցում այս IEP հանդիպման անցկացման վերաբերյալ:
[ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ. Ես նախատեսում եմ ձայնագրել այս IEP հանդիպումը: Այս նամակը հանդիսանում է իմ ծանուցումը Միացյալ դպրոցական կրթության տեղական բաժնին, որին ես տալիս եմ առնվազն 24 ժամ նախքան հանդիպումը:
ՆՇՈՒՄ. դպրոցական կրթության շրջանային բաժնին պետք է ուղարկեք ծանուցում առնվազն 24 ժամ առաջ, որպեսզի կարողանաք ձայնագրել IEP հանդիպումը: Դպրոցական կրթության շրջանային բաժինը կարող է նույնպես որոշել ձայնագրել հանդիպումը, եթե ձեզ 24 ժամ առաջ ծանուցի այդ մասին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար սեղմել այստեղ:]
Եթե հարցեր ունեք, կամ ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ քննարկել այս նամակը, զանգահարեք ինձ (123) 555-5555 [աշխատանքային/տան/բջջային] հեռախոսահամարով կամ գրեք ինձ նամակ [էլ. հասցե] էլ. հասցեին: Կանխավ շնորհակալություն այս հարցմանը ձեր անհետաձգելի միջամտության համար:

Հարգանքով,
[Անուն, ազգանուն]
Պատճենը՝ [Գործը վարող աշխատակցի անուն, ազգանուն], [աշակերտի]-ի գործը վարող աշխատակից

