
                                  [THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG] 
Giấy Đồng ý của Phụ huynh Về việc Đánh giá 

  Tiếp thu Ngôn ngữ HB 548  
 
 

 

__________________________ 
                   (Ngày) 
 
Kính gửi Phụ huynh / Người giám hộ của _____________________________________, 
        (Tên Học Sinh) 

Dự luật Hạ viện 548 của Cơ quan Lập pháp Texas lần thứ 86 (2019) yêu cầu các Cơ quan Giáo 
dục Địa phương (LEA) đánh giá khả năng tiếp thu ngôn ngữ của các học sinh từ 0-8 tuổi bị điếc 
hoặc khiếm thính (DHH) hoặc điếc và mù (DB).  Dữ liệu thu thập được từ kỳ kiểm tra hàng năm 
này sẽ cung cấp hiểu biết có giá trị về việc tiếp thu, giáo dục và can thiệp về ngôn ngữ cho 
những học sinh này và sẽ được sử dụng để cải thiện các dịch vụ cho các học sinh DHH hoặc DB. 
Dữ liệu không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng hội đủ điều kiện tham gia chương trình 
giáo dục đặc biệt, điểm số hoặc việc lên lớp của các học sinh này. Một báo cáo hàng năm trên 
toàn tiểu bang sẽ được công bố mỗi năm để nêu ra những phát hiện và đưa ra những khuyến 
nghị nhằm tiếp tục cải thiện việc tiếp thu ngôn ngữ của các học sinh DHH hoặc DB.  

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình đánh giá hoặc muốn biết thêm chi tiết về các cuộc 
đánh giá, vui lòng liên hệ: 
 

     
Tên  Chức vụ  Số điện thoại 

 
Quý vị cũng có thể tìm thấy thêm thông tin về HB 548 trên trang web TEA Sensory Impairment 
(Khuyết tật về Giác quan của TEA).  

Chúng tôi cần có ý kiến đồng ý của quý vị trước khi kiểm tra cho con quý vị.  Vui lòng cho biết ý 
kiến của quý vị về việc thực hiện kiểm tra cho con mình ở dưới đây.  

 Không, tôi không đồng ý cho con tôi thực hiện đánh giá về việc Tiếp thu Ngôn ngữ HB 548. 
 

 Có, tôi đồng ý cho con tôi thực hiện đánh giá Tiếp thu Ngôn ngữ HB 548. 
 
_______________________________     __________________ 
(Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ)       (Ngày) 
 
 
_____________________________________ 
(Họ Tên Viết Hoa) 

 
 

Mẫu Giấy Đồng Ý (Tháng Mười Một 2020) 

 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/sensory-impairments#State_Guidance
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/programs-and-services/sensory-impairments#State_Guidance



