Kahilingan para sa Pagpupulong ng IEP Tungkol sa Pagtanggi ng ESY ng Distrito 
Petsa: 
Inihatid ni: ☐ Email ☐Fax ☐ U.S. Mail 
Sa Direktor ng Espesyal na Edukasyon:
Distrito ng Paaralan: 
Address ng Distrito:
Email: 
Re:
Petsa ng Kapanganakan: 
Pangalan ng Paaralan: 
Baitang: 
Minamahal na Direktor ng Espesyal na Edukasyon:
Hindi ako sang-ayon sa pagtanggi ng Distrito ng mga serbisyo ng Extended School Year (ESY) para sa aking anak. Ang aking anak ay umuurong, ngunit nagpasya ang Distrito na huwag magbigay ng mga serbisyong ESY sa aking anak.  Humiling ako ng pagpupulong ng IEP upang talakayin ang mga serbisyo sa kabayarang edukasyon para sa aking anak. 
Humiling ako ng mga serbisyo na ESY para sa aking anak, ngunit mali ang natukoy ng Distrito na ang aking anak ay hindi kuwalipikado. Tulad ng alam mo, ang mga serbisyo ng ESY ay kinakailangan sa IEP ng isang bata kung may posibilidad na pag-urong o mabagal na muling pagbawi kung ang isang bata ay hindi makatanggap ng mga serbisyo sa buong tag-init. Ang aking anak ay nakaranas ng mga hamon at pag-urong sa panahon ng malayuang pagtuturo. 
[ilarawan]
Bilang isang resulta, humihiling ako ng mga kabayarang serbisyo upang matugunan ang kakulangan ng mga serbisyo ng ESY.
Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Estados Unidos ay naglabas ng patnubay na nagpapahiwatig na ang koponan ng IEP ay dapat na matugunan upang matukoy kung ang kakulangan ng espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo ay nangangailangan ng pagbibigay ng kabayarang edukasyon. 
“Dapat isaalang-alang ng mga paaralan ang epekto ng kawalan ng isang tagapagbigay o pagkawala ng isang bata sa programa at pagganap ng bata at matukoy kung paano masiguro ang patuloy na pagkakaloob ng FAPE [isang libre, naaangkop na edukasyong pampubliko] upang ang bata ay magpatuloy sa pag-unlad at matugunan ang taunang mga layunin sa kanyang IEP. Kung ang isang pagkagambala sa mga serbisyo ay bumubuo ng pagtanggi ng FAPE ay isang indibidwal na pagpapasiya na dapat gawin sa bawat kaso.” Tingnan ang http://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/letters/2007-1/clarke030807disability1q2007.pdf. 
Ang patnubay na ito ay pinatibay sa patnubay mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng US US Department of Education na inisyu noong Marso, 2020, Tingnan ang https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf.    at lalong pinatibay ng Kagawaran ng Edukasyon ng California (California’s Department of Education). Tingnan ang https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/specialedcovid19guidance.asp?mc_cid=7449329e89&mc_eid=79d64e3387.
Salamat sa mabilis mong pag-asikaso sa bagay na ito. Inaasahan kong makipagkita sa koponan ng IEP sa loob ng 30 araw.
Gumagalang, 
Nilagdaan:

Pangalan ng May-ari ng Mga Karapatan ng Magulang/Tagapag-alaga/Pang-edukasyon:
Address:
Telepono:
Email: 
*Magtago ng isang kopya ng iyong sariling mga talaan

