VĂN PHÒNG GIÁM SÁT ĐỘC LẬP

(VIETNAMESE)

Phụ huynh của các em theo Chương trình Giáo dục Cá nhân IEP và mọi thành viên khác của cộng
đồng LAUSD được mời đóng góp ý kiến cho TS. David Rostetter, Giám sát Độc lập
Quý vị đã có một trải nghiệm tốt với chương trình
giáo dục đặc biệt của con em mình chứ?

Quý vị có lo lắng gì liên quan đến chương trình
giáo dục đặc biệt của con em mình không?

Ý KIẾN CÔNG CHÚNG
Phòng Họp (Board Room)

Thứ Tư, ngày 20 tháng 3, năm 2019

10:00 sáng đến 12:00 trưa
5:00 chiều to 7:00 tối
Góp ý bằng văn bản có thể gửi đến:
Văn phòng Giám sát Độc lập
Nghị Định Chấp Thuận Sửa đổi
333 Đại lộ S. Beaudry, Tầng 18
Los Angeles, CA 90017

333 S. Beaudry Ave.
Los Angeles, CA 90017

Người nói sẽ được cho ba phút. Phiên
dịch và giấy đậu xe sẽ được cung cấp.

Vui lòng sử dụng bãi đỗ xe khách
LAUSD tại tòa nhà chung cư Visconti tại
1221 đường W. thứ 3 (lối vào Đường
Miramar).

Để biết thêm thông tin truy cập trang web của chúng tôi tại www.oimla.com hoặc gọi (213) 241-1797.

OFFICE OF THE INDEPENDENT MONITOR
Parents of children with IEPs and all other members of the LAUSD community are invited to provide
comments to Dr. David Rostetter, Independent Monitor
Have you had a good experience with your
child’s special education program?

Do you have concerns regarding your
child’s special education program?

PUBLIC HEARINGS
Wednesday, March 20, 2019
10:00 a.m. to 12:00 p.m.
5:00 p.m. to 7:00 p.m.
Written comments may be sent to:
Office of the Independent Monitor
Modified Consent Decree
333 S. Beaudry Avenue, 18th Floor
Los Angeles, CA 90017

Speakers will be provided three minutes.
Interpreters and parking validations will be
provided.

Board Room

333 S. Beaudry Ave.
Los Angeles, CA 90017
Please use the LAUSD visitor parking lot at
the Visconti apartment building at
1221 W. 3rd Street
(enter on Miramar Street).

For more information visit our website at www.oimla.com or call (213) 241-1797.

