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MẪU YÊU CẦU CHÓ CẦN VỤ 

Học sinh�� Trường
Ngày�� ��� ��� �
Mẫu này dùng chó như là khung để kiểm tra��

CÂN NHẮC Ý KIẾN CÓ KHÔNG
���Chó có được đào tạo làm chó cần 
vụ không?�

Xác định loại chó cần vụ

Một chó "cần vụ được đào tạo" có thể được gọi là 
Chó nghe
Chó dẫn đường��Chó hỗ 
trợ động kinh
Chó cảnh báo
Chó hỗ trợ đi lại��
Chó dịch vụ tâm thần�
Chó hỗ trợ tự kỷ�

Một chó "cần vụ được đào tạo" KHÔNG được gọi là CẦN VỤ
động vật đồng hành có kỹ năng.
Chó điều trị 
Chó xã hội.
Chó.trông giữ
Chó nhanh nhẹn
Chó cảnh sát
Chó cứu hộ�
Chó hỗ giúp đỡ�
Chó hỗ trợ�

���Chó có thực hiện các nhiệm vụ hoặc�
chức năng mà giảm bớt 
khuyết tật của học sinh 
không"

Hãy xác định công việc hoặc nhiệm vụ mà chó cần 
vụ thực hiện:

Nghe�
Dẫn đường�
Lấy đồ vật�
Mang đồ vật�
Kéo xe đẩy�
Mở cửa�
Cảnh báo động kinh�
Cảnh báo dị ứng�
Cảnh báo tiểu đường�
Hỗ trợ giữ thăng bằng và đi lại��Ngăn 
ngừa hành vi phá hoại hoặc bốc đồng�

Khác��

hoặc 
Đã có một chuyên gia y tế xác nhận khuyết tật của 
học sinh là cần chó cần vụ chưa?

��liên hệ với văn phòng giáo dục đặc biệt để được hướng dẫn thêm liên quan đến động vật phục vụ khác

DoNT
Cross-Out



&ÂN NHẮC Ý KIẾN CÓ KHÔNG
���Chó và người xử lý chính đã 

được đào tạo có chứng nhận đầy 
đủ chưa"�

Có chứng chỉ của tổ chức ADI không? ��hoặc
D�Bằng chứng đã qua đào tạo khác"�hoặc 
E��Có thể nhận biết dễ dàng là chó có thể thực hiện công việc�

được đào tạo để làm việc đó"

���Chó có chứng chỉ đảm bảo sức
khỏe không" Chứng chỉ từ một thú y? 

���'RHV�WKH�GRJ�PHHW�DOO�WKH�
PLQLPXP�VWDQGDUGV�IRU�D�VHUYLFH�
GRJ"

DỰa trên quan sát�
D��  Chó sạch sẽ, gọn gàng và không có mùi khó chịu�
E��  Chó không đái ỉa lung tung.
F��  Chó không gây sự chú ý, đi lại hoặc làm phiền ai.�
G�   Chó không gây tiếng động không cần thiết��như sủa, gầm
      gừ, khò khè�
H��  Không có hành động thái quá đối với người và động vật 
  khác�
I��   Không xin hoặc ăn trộm thức ăn hoặc các đồ vật khác từ
      công chúng

���Nếu người xử lý chính không phải�
là học sinh, người xử lý có đủ 
điều kiện để vào trường học 
không? 

Cân nhắc lý lịch hình sự, lệnh của tòa và sự cho phép của 
phụ huynh/giám hộ�

� lưu ý rằng hệ trường có thể không yêu cầu bằng chứng chứng nhận hoặc giấy phép động vật cần vụ.
��Có ba tổ chức thành viên của chó trợ giúp quốc tế ở Virginia, Inc:���6HUYLFH�'RJV�RI�9LUJLQLD��Inc., ở 
&KDUORWWHVYLOOH��6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�6HUYLFH�'RJ�)RXQGDWLRQ�ở 5RDQRNH��DQG�%OXH�5LGJH�$VVLVWDQFH�'RJV��,QF���ở�
0DQDVVDV��Ghi chú: Các tổ chức này cho biết họ không quan tâm tới việc kiểm tra chó mà không do họ đào tạo 
như được mô tả trong quy định �������các yếu tố khác cần được tính đến khi cân nhắc truy cập cho một con ngựa 
nhỏ �

        Từ chối/cơ sở từ chối

Chức vụ�

Nếu có câu trả lời ³Không´�có thể bị từ chối. 

Phản hồi�                    Chấp nhận 

Ngày�� ��� ����

Chữ ký�

Tên (viết in) của người quản trị
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