Con bạn có cần giúp đỡ không?

Thông tin Đánh giá cho Giáo dục Đặc biệt
Con bạn có cần Giáo dục Đặc biệt hoặc Đánh giá cho Giáo dục đặc biệt
không? Tất cả trẻ em phát triển ở mức độ khác nhau và theo những cách khác
nhau. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn có thể bị khuyết tật ở một hoặc nhiều lãnh
vực dưới đây:
•
•
•
•
•
•

Tự kỷ
Điếc
Khiếm thính
Đa khuyết tật
Khiếm khuyết sức khỏe khác
Khiếm khuyết lời nói hay ngôn
ngữ
• Khiếm thị

•
•
•
•
•
•

Điếc/Mù
Rối loạn Cảm xúc
Suy giảm Nhận thức
Khuyết tật Thân thể
Khuyết tật Học tập Cụ thể
Chấn thương sọ não

Vui lòng liên hệ một trong các cơ quan dưới đây:

Lúc mới sinh đến 3 tuổi

Đường dây nóng của Trung tâm Khu vực Golden Gate (Tiếng Anh, Tây
Ban Nha & tiếng Quảng): 1-888-339-3305 Email: intake@ggrc.org

3 đến 5 tuổi
Liên hệ Pre-School Intake Unit qua số (415) 401-2525 x1101 Email:
ecreferrals@sfusd.edu

Trong một trường công lập của SFUSD
Liên hệ với Hiệu trưởng trường

Trong một trường Tư /Trường Đạo ở S.F.

Để đánh giá tâm lý giáo dục, hãy liên hệ Trung tâm Sàng lọc và Đánh giá
qua số (415) 759-2206
Đối với các đánh giá khác, (ví dụ. lời nói, trị liệu chức năng, etc.) hãy liên
hệ với Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt SFUSD qua số (415) 759-2222.
Ghi chú: Các cơ quan Giáo dục của Địa phương và Tiểu bang đảm trách việc
đánh giá sơ khởi cho trẻ em và học sinh từ sơ sinh đến 18 tuổi được giới thiệu
đến do nghi có khuyết tật. Một số các trẻ và học sinh này có thể hội đủ điểu
kiện hưởng các Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt. Học sinh ghi danh vào các trường
tư/trường đạo được đánh giá bởi học khu trong địa bàn trường tư/trường đạo
đó.

