Quý vị có thể muốn viết thư cho Giám đốc Giáo dục Đặc biệt của Học khu nếu quý vị không thể giải quyết bất đồng với nhóm IEP của con quý vị. 
Quý vị cũng có thể gửi một bản sao của thư này cho hiệu trưởng trường học của con quý vị. Giữ một bản sao của thư này; nếu quý vị đưa thư này cho nhân viên nhà trường, hãy ghi lại việc quý vị đã đưa lá thư cho ai và ngày quý vị đưa thư cho họ. Nếu có thể, hãy yêu cầu nhân viên văn phòng nhà trường đóng dấu một bản sao vào thư là “đã nhận.”
[Ngày]
[Tên của Giám đốc Chương trình Giáo dục Đặc biệt]
[Tên của Học khu]
[Địa chỉ Đường phố]
[Thành phố, Tiểu bang, Zip]
[Địa chỉ Email]

VỀ VIỆC: Mối quan ngại IEP về [Tên Học sinh]

Kính gửi [Tên của Giám đốc Chương trình Giáo dục Đặc biệt]:

Con tôi, [tên học sinh], là một học sinh tại [tên trường].  [Tên học sinh] ____ tuổi và đang học lớp ______. [Tên học sinh] đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt với tư cách là một học sinh có [chẩn đoán của học sinh]. Con tôi có bản IEP. 

Tôi đã tham dự một cuộc họp IEP cho con tôi vào [ngày]. Tôi đã gặp [tên của nhân viên học khu tại cuộc họp IEP của con quý vị]. Tại cuộc họp, chúng tôi đã thảo luận: [giải thích những gì nhóm IEP đã thảo luận].

Chúng tôi đã cố gắng giải quyết những bất đồng của mình về [nêu ngắn gọn vấn đề như mục tiêu IEP, dịch vụ, việc bố trí, đánh giá, v.v.] Nhưng, chúng tôi đã không giải quyết được những bất đồng của mình.

Tôi muốn thông báo cho quý vị biết về sự bất đồng này. Tôi muốn nói chuyện với quý vị để giải quyết vấn đề này. Tôi có thể nói chuyện với quý vị vào [các ngày trong tuần mà quý vị sẵn sàng] trong khoảng thời gian từ [đưa ra một khoảng thời gian, chẳng hạn như 1:00 đến 3:00]. Vui lòng cho tôi biết trước [đưa ra một ngày cụ thể một tuần kể từ ngày quý vị gửi thư] khi chúng ta có thể nói chuyện.

Rất mong sớm nhận được tin từ quý vị.

Trân trọng,

[Tên Đầy đủ của Phụ huynh/Người giám hộ]
[Địa chỉ Đường phố]
[Thành phố, Tiểu bang, Zip]
[Số Điện thoại]
[Địa chỉ Email]


