GIẤY UỶ QUYỀN VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC
Tôi, người ký tên dưới đây:
(tên học viên),

(đường; thành phố, zip

(tên người được uỷ quyền),

(đường; thành phố, zip

Iowa);

Bằng văn bản này lập, ủy nhiệm và chỉ định:
Iowa);

Là người được ủy quyền xác thực và hợp pháp của người ký tên dưới đây, có toàn quyền, quyền hạn và thẩm quyền đối với người ký
tên dưới đây và nhân danh, với tư cách của và thay mặt cho người ký tên dưới đây để đại diện cho các quyền lợi về giáo dục trong
giai đoạn người ký tên dưới đây đủ điều kiện theo quy định của Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật [IDEA].
Người được ủy quyền của tôi có toàn bộ thẩm quyền và quyền hạn để thực hiện bất kỳ hành động, nhiệm vụ, quyền hoặc nghĩa vụ
nào mà tôi đang có hoặc có thể có sau này liên quan đến việc đủ điều kiện của tôi theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật. Thẩm
quyền và quyền hạn của người được ủy quyền bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Thay tôi nhận thông báo.
Tham dự và tham gia vào các buổi họp IEP.
Kiểm tra hồ sơ giáo dục.
Yêu cầu đánh giá giáo dục độc lập.
Chấp thuận đánh giá ban đầu hoặc đánh giá lại.
Thực hiện tất cả các quyền phù hợp với pháp luật bang và liên bang.

Giấy ủy quyền được hiểu và giải thích như một Giấy ủy quyền chung liên quan tới quyền lợi giáo dục của tôi theo quy định của IDEA.
Việc liệt kê các hạng mục, quyền, hành động hoặc quyền hạn cụ thể liên quan đến giáo dục của tôi sẽ không bị giới hạn hoặc làm hạn
chế quyền hạn nói chung và toàn bộ liên quan đến quyền lợi giáo dục của tôi theo IDEA mà tôi đã trao cho người được uỷ quyền.
Người được ủy quyền không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do lỗi nhận định được đưa ra một cách ngay
tình, nhưng phải chịu trách nhiệm cho hành vi cố ý hoặc vi phạm ngay tình trong việc thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong Giấy ủy
quyền.
Người được ủy quyền hiểu rằng Giấy ủy quyền được đưa ra không bao gồm bất kỳ cam kết rõ ràng hay ngụ ý nào về bồi thường. Bất
kỳ dịch vụ nào được thực hiện với tư cách người được ủy quyền của tôi sẽ được thực hiện mà không có bồi thường.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực ngay lập tức, không bị ảnh hưởng bởi nh trạng khuyết tật của tôi và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi
tôi không còn đủ điều kiện theo quy định của Đạo luật Giáo dục cho người khuyết tật hoặc khi tôi thu hồi quyết định.
Ngày:

/

/

, tại

Chữ ký học viên

Tiểu bang Iowa, Hạt
Văn bản này được ký trước mặt tôi vào ngày:
Bởi:

Công chứng viên tại và đại diện cho tiểu bang đã nêu
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