SPECIAL EDUCATION PLACEMENT INFORMATION
THÔNG TIN VIỆC CHUYỂN CẤP CỦA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Tên học sinh: ___________________________
Giới tính: Nam / Nữ

Lớp: _________

Ngày sinh: __________________

Ngôn ngữ học sinh thường dùng: _______________

Dân tộc: __ (01) Amer.Indian/Alaskan Native ____ (02) Á đông/Pacific Islander ___ (03) Đen (không phải-Tây ban nha)
____ (04) Tây ban nha _____ (05) Trắng (không phải-nguồn gố Tây ban nha) _____ Bi-racial

Tên trường học cuối cùng: _____________________________

Quận/Huyện: __________________

Địa chỉ trường học cuối cùng: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Phân loại giáo dục đặc biệt:
_____ Tự kỷ

_____ Người khiếm Thính-Mù

_____ Khiếm thính _____ Khuyết tật về trí tuệ
_____ Sức khỏe khiếm khuyết khác

_____ Chậm phát triển _____ Rối loạn Cảm xúc

_____ Nhiều khuyết tật

_____ Khiếm khuyết về chỉnh hình

_____ Khuyết tật học tập cụ thể _____ Suy yếu phát âm hoặc ngôn ngữ

_____ Chấn thương sọ não _____ Khiếm thị _____ Tài năng ______ Thiên tài

Xếp loại vị trí giáo dục:

_____ Tìm kiếm _____ Khép kín

_____ Mạch chính/Sự tính gộp

Liên quan/Dịch vụ đặc biệt:
_____ Dịch vụ nói/ngôn ngữ ____ Liệu pháp kháng sinh ____ Vật lý kháng sinh _____ Sự chỉ dẫn và Tính di động
_____ Dịch vụ giáo dục vật lý trị liệu

_____ Dịch vụ xã hội _____ Dịch vụ sức khỏe trường học/Dịch vụ Y tế trường học

_____ Dịch vụ Tâm lý _____ Công nghệ hổ trợ

_____ Phương tiện di chuyển đặc biệt: Có / Không Nếu có, hãy cho biết những dịch vụ đã nhận trước:
_____ Cần người phụ trợ đi xe buýt

_____ Xe lăn

_____ Ghế ngồi _____ Dây nịch _____ Dây an toàn

Tên phụ huynh: ____________________________________________________________
Địa chỉ: _________________________________________________________________
Điện thoại: _______________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________
Ngôn ngữ nào thường dùng tại gia? ___________________ Có cần thông dịch viên? CÓ / KHÔNG
Trẻ sinh tại USA? CÓ / KHÔNG (nếu không, nơi sanh?) ___________________________
Phụ huynh được cung cấp: IEP: CÓ / KHÔNG Bản Báo Cáo Giáo dục đặc biệt: CÓ / KHÔNG

