CHILDREN’S ADMINISTRATION

NGÀY LẬP KẾ HOẠCH

Kế Hoạch Giáo Dục
Education Plan
SỐ ID

TÊN

LỚP

HỌC KỲ

NĂM

KHU HỌC CHÁNH

TÊN TRƯỜNG

NGÀY SINH

TUỔI

Đăng Ký và Đi Học
Thiếu nhi / thanh niên có được đăng ký và đi học không?
Lý do nếu không đi học:
Tình trạng:
Hiện tạm ngưng:
Quá trình tạm ngưng:

Có
Có

Có

Không

Không
Không

Tình trạng đi học hiện nay:
Hạnh kiểm hiện nay:
Thông tin khác của nhà trường:
Các nỗ lực có được thực hiện để cho thiếu nhi / thanh niên có thể vẫn học ở cùng một trường không?
N/A
Các nỗ lực đã được thực hiện:

Có

Không

Mô tả kế hoạch hoặc lý do vì sao không có kế hoạch nào đã được phát triển:
Trong suốt sáu tháng xếp lớp vừa qua, đã có sự thay đổi của nhà trường không?

Có

Không

Ngày kết thúc đăng ký:
Lý do thay đổi:
Tình trạng hoàn tất:
Có kế hoạch đưa rước đến trường không?

Có

Không

Được cung cấp bởi:
Mô tả kế hoạch hoặc lý do vì sao không có kế hoạch nào đã được phát triển:
Sự Tiến Bộ Của Thiếu Nhi / Thanh Niên
Thiếu nhi / thanh niên có tiến bộ trong học tập không?
Ý kiến:

Có

Không

GPA:
Thành tích hiện nay:
Một kế hoạch có được phát triển để trợ giúp thiếu nhi / thanh niên đạt được các tín chỉ cần thiết nhằm hoàn tất những
Có
Không
N/A
mục tiêu học tập không?
Lập kế hoạch để đạt được các tín chỉ dành cho học sinh trung học:
Mô tả kế hoạch hoặc lý do vì sao không có kế hoạch nào đã được phát triển:
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Sự tiến bộ của thiếu nhi / thanh niên ở trường có ảnh hưởng bất lợi đến các vấn đề thể chất, xã hội, cảm xúc hoặc sức
khỏe tâm thần không?
Có
Không
Ý kiến:

Có bất kỳ dịch vụ giáo dục đã khuyến nghị nào đang không được cung cấp không?
Ý kiến:

Đối với lớp 9 – 12, có sự chuẩn bị cho hậu trung học không?
Kế hoạch của thanh niên:

Có

Có

Không

Không

N/A

Ý kiến:
Giáo Dục Đặc Biệt
Thiếu nhi / thanh niên có các nhu cầu giáo dục đặc biệt không?
Các chi tiết hỗ trợ:

Có

Không

Không Được Thẩm Định

Ý kiến:

Thiếu nhi / thanh niên có một IEP không?

Có

Không

Ngày bắt đầu:
Ngày tái xét:
Ngày kết thúc:
Tóm tắt các dịch vụ:

Thiếu nhi / thanh niên có một kế hoạch theo Mục 504 không?

Có

Không

Ngày bắt đầu:
Ngày tái xét:
Ngày kết thúc:
Tóm tắt các dịch vụ:
Các Kết Quả Kiểm Tra Theo Chuẩn Của Tiểu Bang
Toán:

Đọc:

Khoa học:

Viết:

Yêu Cầu Các Hồ Sơ Của Nhà Trường
CÁC HỒ SƠ CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ KHU HỌC CHÁNH ĐƯỢC YÊU CẦU TỪ:

NGÀY YÊU CẦU

NGÀY NHẬN

Chuyển đổi
CHUYỂN ĐỔI ĐẾN:

NGÀY CHUYỂN ĐỔI

Trách Nhiệm Đưa Ra Quyết Định Giáo Dục
Ai sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định giáo dục thường xuyên, hàng ngày?
Tên:
Vai trò:
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Ai sẽ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về các nhu cầu giáo dục đặc biệt?
Tên:
Vai trò:

Nhu cầu về quan hệ giáo dục đã có được nhận biết không?
Lý do bắt buộc:

Có

Không

Ngày nhận biết:
Tên của Nhân Viên Chuyên Trách Giáo Dục:
Mối quan hệ với thanh niên:
Kiểm Tra Sức Khỏe và An Toàn
NGÀY LIÊN HỆ ĐỐI DIỆN SAU CÙNG VỚI THIẾU NHI / THANH NIÊN
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