
Chỉ Dành cho Học khu - Ngày nhận được Thư mời tham gia Họp Nhóm Đánh giá Học sinh Năng khiếu:

Thư mời Tham gia Cuộc họp của Nhóm Đánh 
giá Học sinh Năng khiếu

Ngày:

Họ tên học sinh:

Tên và Địa chỉ của Phụ huynh:

Kính gửi Tên Phụ huynh,

Chúng tôi gửi cho quý vị thông báo này để mời quý vị tham dự một cuộc họp của nhóm đánh 
giá học sinh năng khiếu.

Mục đích của cuộc họp này là:

□ Thảo luận về các kết quả cũng như đề xuất của Đánh giá hoặc Tái Đánh giá của Nhóm 
Đánh giá Năng khiếu Đa ngành do Nhóm Đánh giá Năng khiếu Đa ngành thực hiện và 
xem xét Báo cáo Năng khiếu.

□ Thảo luận về Chương trình Giáo dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng khiếu (GIEP) 
hiện tại của con quý vị để xem xét và/hoặc sửa đổi nếu cần.

□ Khác:

Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào (Ngày) lúc (Giờ).

Cuộc họp sẽ được tổ chức tại (Địa chỉ).

Nếu thời gian, ngày hoặc địa điểm này không thuận tiện cho quý vị, vui lòng liên hệ với tôi càng 
sớm càng tốt để chúng tôi có thể sắp xếp lại thời gian cũng như địa điểm tổ chức để quý vị có 
cơ hội tham gia.

Tên:
Chức vụ:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:

Những cá nhân sau đây dự kiến sẽ tham dự cuộc họp cho con của quý vị:

Tên Vai trò hoặc Chức vụ
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Tên Vai trò hoặc Chức vụ

Phụ huynh được khuyến khích tham gia với tư cách là thành viên trong nhóm của con mình. Nếu 
quý vị muốn có thêm cán bộ từ học khu tham dự cuộc họp nhóm này, hoặc nếu quý vị có bất kỳ 
câu hỏi hay nhận xét nào, vui lòng liên hệ với tôi. Hơn nữa, xin lưu ý rằng quý vị có thể đưa 
những người khác đến các cuộc họp, những người có kiến thức hoặc chuyên môn đặc biệt về 
con quý vị.

Chúng tôi rất mong quý vị trả lời thông báo này bằng cách đánh dấu vào tùy chọn thích hợp bên 
dưới và gửi lại biểu mẫu này (bằng thư hoặc trực tiếp) cho học khu trong thời gian sớm nhất có 
thể.

□ Tôi sẽ tham dự cuộc họp theo lịch đề xuất.

□ Tôi cần những điều chỉnh hỗ trợ sau đây để có thể tham gia cuộc họp nhóm:

□ Tôi sẽ không tham dự cuộc họp nhóm.

□ Tôi muốn tham dự cuộc họp nhóm, nhưng thời gian và/hoặc địa điểm này không thuận 
tiện. Tôi sẽ liên hệ với quý vị để sắp xếp lại cuộc họp.

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ Ngày

Số điện thoại Liên hệ Ban ngày:
Địa chỉ email:

 (Chữ ký tắt) Tôi đã nhận được một bản sao Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối 
với Học sinh Năng khiếu.

 (Chữ ký tắt) Tôi từ bỏ quyền được thông báo trước 10 ngày để tham dự cuộc họp 
nhóm năng khiếu.

* Thông báo về Quyền của Phụ huynh Đối với Học sinh Năng khiếu kèm theo cung cấp thông 
tin về các lựa chọn được liệt kê ở trên.
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