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

Thông báo Phân công Giảng dạy Theo Đề 
xuất (Notice of Recommended 

Assignment, NORA)
Ngày:

Họ tên học sinh:

Tên và Địa chỉ của Phụ huynh:

Kính gửi Tên Phụ huynh,

Thư này tóm tắt các khuyến nghị được phát triển gần đây hoặc các thay đổi được đề xuất cho 
chương trình và/hoặc phân công giảng dạy của con quý vị.

□ Con quý vị nên bắt đầu nhận các dịch vụ giáo dục dành cho học sinh năng khiếu. 
Học khu sẽ không tiến hành chương trình nếu không có sự chấp thuận của quý vị 
đối với khuyến nghị này (Chương trình Giáo dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng 
khiếu được đính kèm).

□ Việc xếp lớp hoặc các dịch vụ giáo dục năng khiếu của con quý vị nên được thay 
đổi như đã lưu ý trong Chương trình Giáo dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng 
khiếu. Học khu học sẽ tiến hành thực hiện những thay đổi này trừ khi quý vị thông 
báo cho chúng tôi bằng văn bản rằng quý vị không chấp thuận (Chương trình Giáo 
dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng khiếu được đính kèm.) Quý vị có 10 ngày 
theo lịch để trả lời thông báo về phân công nhiệm vụ được đề xuất gửi qua thư 
hoặc năm ngày theo lịch để trả lời thông báo được trình bày trực tiếp khi kết thúc 
cuộc họp về Chương trình Giáo dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng khiếu. Nếu 
quý vị trực tiếp nhận được thông báo và chấp thuận phân công giảng dạy được đề 
xuất trong vòng năm ngày theo lịch, thì chúng tôi có thể không triển khai Chương 
trình Giáo dục Cá nhân Dành cho Học sinh Năng khiếu trong ít nhất năm ngày theo 
lịch, để quý vị có cơ hội thông báo cho chúng tôi trong khoảng thời gian năm ngày 
về quyết định thu hồi sự chấp thuận trước đó đối với phân công giảng dạy được đề 
xuất.

□ Con quý vị không còn cần chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt nữa. 
Chúng tôi đề nghị ngừng các dịch vụ giáo dục năng khiếu hiện tại. Học khu học sẽ 
tiến hành thực hiện những thay đổi này trừ khi quý vị thông báo cho chúng tôi bằng 
văn bản rằng quý vị không chấp thuận. Quý vị có 10 ngày theo lịch để trả lời thông 
báo về phân công nhiệm vụ được đề xuất gửi qua thư hoặc năm ngày theo lịch để 
trả lời thông báo được trình bày trực tiếp tại cuộc họp nhóm năng khiếu. Nếu quý vị 
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trực tiếp nhận được thông báo và chấp thuận phân công giảng dạy được đề xuất 
trong vòng năm ngày theo lịch, thì chúng tôi có thể không ngừng cung cấp dịch vụ 
trong ít nhất năm ngày theo lịch, để quý vị có cơ hội thông báo cho chúng tôi trong 
khoảng thời gian năm ngày về quyết định thu hồi sự chấp thuận trước đó đối với 
phân công giảng dạy được đề xuất.

□ Con quý vị sắp tốt nghiệp trung học. Tất cả các dịch vụ giáo dục năng khiếu sẽ 
chấm dứt vào cuối học kỳ hiện tại.

□ Con của quý vị không còn cần dịch vụ giáo dục năng khiếu và nên tiếp tục nhiệm vụ 
hiện tại của mình.

□ Học khu từ chối yêu cầu của quý vị để bắt đầu hoặc thay đổi:
□ Xác định Năng khiếu
□ Đánh giá
□ Xếp lớp giáo dục
□ Cung cấp dịch vụ giáo dục

Lý do và cơ sở của việc từ chối này là:

□ Khác, Giải thích:

Nhiệm vụ này được đề xuất sau khi xem xét các lựa chọn đã được sử dụng để hỗ trợ xác định 
các dịch vụ và chương trình sẽ đáp ứng nhu cầu của con quý vị. Phân công giảng dạy được đề 
xuất cho con quý vị là:

□ Chương trình Giáo dục Chung
□ Hỗ trợ Dành cho Học sinh Năng khiếu

□ Trau dồi trong (các) lĩnh vực sau:

□ Nâng cao trong (các) lĩnh vực sau:

□ Kết hợp Trau dồi/Nâng cao trong (các) lĩnh vực sau:

Lý do khuyến nghị là phù hợp (bao gồm dữ liệu đánh giá/mức thành tích hiện tại, thông tin đầu 
vào của thành viên nhóm GMDE và các yếu tố khác được sử dụng để đưa ra khuyến nghị):

Mô tả các tùy chọn đã được xem xét và lý do tại sao các tùy chọn đó bị từ chối (bao gồm dữ 
liệu đánh giá/mức thành tích hiện tại, thông tin đầu vào của thành viên nhóm GMDE và các yếu 
tố khác được sử dụng để từ chối các tùy chọn được xem xét):
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Chữ ký của Giám đốc Học khu Ngày

Quý vị có một số quyền được mô tả trong Thông báo về Quyền của Phụ huynh đối với Học sinh 
Năng khiếu đính kèm. Vui lòng đọc kỹ thông tin. Nếu quý vị cần thêm thông tin, vui long liên hệ:

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

Hướng dẫn cho Phụ huynh
Vui lòng chọn một trong các tùy chọn, ký vào mẫu này và gửi lại trong vòng 10 ngày dương lịch 
cho cá nhân được nên tên ở trên.

□ Tôi chấp thuận đề xuất này.

□ Tôi không chấp thuận đề xuất này. Lý do tôi không chấp thuận là:

Tôi yêu cầu: □ Hòa giải* □ Phiên Điều trần Đúng Thủ tục*

Tôi cần những điều chỉnh sau đây để tôi có thể tham dự phiên điều trần/hòa giải theo thủ tục 
hợp pháp:

Chữ ký Phụ huynh 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.

* 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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