Kailangan ba ng Tulong ng Inyong Anak?

Impormasyon Tungkol sa Pagtatasa o Pag-eeksamen para sa Espesyal na Edukasyon
Kailangan ba ng inyong anak ng Espesyal na Edukasyon o Pagtatasa para sa Espesyal na
Edukasyon? Umuunlad ang lahat ng bata sa iba’t ibang bilis at iba’t ibang paraan. Kung sa tingin
ninyo mayroong kapansanan ang inyong anak sa isa o higit pa sa mga sumusunod na larangan:
•
•
•
•
•
•
•

Autismo
Pagkabingi
Kapansanan sa Pandinig
Maraming kapansanan
Iba pang kapansanan sa kalusugan
Kapansanan sa pananalita o wika
Kapansanan sa paningin

• Bingi/Bulag
• Emosyonal na pagkaligalig
• Kapansanan sa mga kakayahang kognitibo
(kakayahan sa pag-unawa at pagkilala)
• Kapansanan sa mga buto (orthopedic)
• Espesipikong kapansanan sa pagkatuto (specific
learning disability)
• Traumatiko o Matinding pinsala sa utak

Pakikontak ang isa sa ma sumusunod:

Mula Kapanganakan hanggang Edad 3

Numero sa Hotline o Telepono ng Golden Gate Regional Center (Ingles, Espanyol
at Cantonese): 1-888-339-3305 Email: intake@ggrc.org

3 hanggang 5 taong gulang
Kontakin ang Unit para sa Pagpasok sa Pre-School (Pre-School Intake Unit) sa (415) 401-2525 x1101
Email: ecreferrals@sfusd.edu

Sa pampublikong paaralan ng SFUSD
Kontakin ang Principal o Punong-guro ng Paaralan

Sa S.F na Pribado/pamparokyang paaralan

Para sa sikolohikal-edukasyonal na pag-eeksamen, kontakin ang Sentro para sa Pageeksamen at Pagtatasa (Screening and Assessment Center) sa (415) 759-2206
Para sa lahat ng iba pang ebalwasyon (kung baga, pananalita, occupational therapy o uri
ng terapiya na naghihikayat ng rehabilitasyon sa pamamagitan ng pagganap ng mga
pang-araw-araw na gawain, at iba pa), kontakin ang mga Serbisyo sa Espesyal na
Edukasyon (Special Education Services) ng SFUSD SA (415) 759-2222.
Tala (Note): Responsibilidad ng mga Pang-estado at Lokal na Ahensiyang Pang-edukasyon ang
pinaka-unang pag-eeksamen sa mga bata at estudyanteng inirerekomenda para sa
pinagsususpetsahang kapansanan, mula kapanganakan hanggang sa edad na 18. Posibleng
kuwalipikado ang ilan sa mga bata at estudyanteng ito na makatanggap ng mga Serbisyo sa
Espesyal na Edukasyon. Binibigyan ng eksamen ng distritong pampaaralan ang mga
estudyanteng naka-enroll sa pribado/pamparokyang paaralan, sa kinaroroonang lugar ng pribado
o pamparokyang paaralan.

