
Sample Good Cause Exemption Letter from Parents to Superintendent 

Mẫu Thư Miễn Trừ Lý Do Hợp Lý (Good Cause Exemption ) từ Phụ Huynh Gửi cho Ban Giám Hiệu 

Dear Superintendent: 

Kính gửi Ban Giám Hiệu: 

I have received a letter from the state of Michigan informing me that my child will be retained in grade 

three for the upcoming school year. I am formally requesting that you consider the following Good Cause 

Exemption qualifications on behalf of my child: 

Tôi đã nhận lá thư từ tiểu bang Michigan thông báo rằng con tôi sẽ được giữ lại lớp ba trong năm học sắp tới. Tôi, thay mặt cho con 

tôi, chính thức yêu cầu quý vị xem xét tính hợp lệ dưới đây dành cho Miễn Trừ Lý Do Hợp Lý: 

 Con tôi là học sinh thuộc chương trình IEP.  

My child has an IEP. 

 Con tôi tham gia chương trình 504. 

My child has a 504 plan. 

 Con tôi bị hạn chế về Trình Độ tiếng Anh. 

My child is limited English Proficient. 

 Con tôi nhận được can thiệp chuyên sâu kỹ năng đọc được hai năm hoặc lâu hơn nhưng kỹ năng đọc 

vẫn bị hạn chế và trước đó cháu đã bị giữ lại ở lớp Mẫu giáo, lớp một, lớp hai hoặc lớp ba. 
My child received intensive reading intervention for two or more years but still demonstrates a reading deficiency and was 

previously retained in Kindergarten, grade one, grade two or grade three. 

 Con tôi đã được ghi danh vào học khu này dưới hai năm và có bằng chứng cho thấy con tôi không 

được cung cấp một Kế Hoạch Cải Thiện Kỹ Năng Đọc Dành Cho Cá Nhân thích hợp (IRlP). 
My child has been enrolled in the district for fewer than two years and there is evidence that my child was not provided with an 

appropriate Individual Reading Improvement Plan (IRlP). 

 Con tôi đã chứng tỏ khả năng thành thạo môn toán trong bài thi của tiểu bang và đã thể hiện khả 

năng thành thạo về môn khoa học và xã hội như được trình bày qua hồ sơ học sinh do giáo viên dạy 

lớp ba cho con tôi đánh giá. 
My child has demonstrated proficiency in math on a state assessment and has demonstrated proficiency in science and social 

studies as shown through a pupil portfolio as determined by the teacher who provided the grade three instruction to my child. 

Thank you for your commitment to my child's education. If any additional documents are required, please 

contact me. 

Cảm ơn Ban Giám Hiệu đã tận tụy với chương trình giáo dục của con tôi. Nếu Ban Giám Hiệu cần tài liệu bổ sung nào, vui lòng liên 

hệ với tôi. 

Sincerely, 

Trân trọng, 

Parent Vietnamese 

Phụ Huynh Vietnamese 


