
     
     
     
             

                                                             

 

                                                                Comfort Connection Family Resource Center 
  
 

Thay Đổi ở Tuổi Lên 3…Bước Chuyển Tiếp 

 
Buổi thuyết trình này sẽ giúp rèn luyện và cung cấp 

thêm kiến thức cho phụ huynh trong quá trình chuyển 
tiếp khi đứa trẻ lên 3 tuổi. 

 

 Bước khởi đầu sớm là chương tri ̀nh da ̀nh cho gia đi ̀nh và trẻ nho ̉ từ sơ sinh đê ́n 3 tuổi co ́ 

sự chậm lu ̣t trong quá trình pha ́t triê ̉n. 

 Bước chuyê ̉n tiê ́p la ̀ tên go ̣i dành cho giai đoạn và quá trình lên kê ́ hoạch cho sự thay đô ̉i 
 

Thay Đổi ở Tuô ̉i Lên 3 được làm ra đê ̉ giúp cho ca ́c gia đình trong quá tri ̀nh trước, trong và 

sau sinh nhật 3 tuổi cu ̉a trẻ. Các đề tài thảo luận bao gô ̀m điê ̀u kiê ̣n đê ̉ tiê ́p tục nhận di ̣ch vu ̣ 

cu ̉a Trung Tâm Vu ̀ng; sự thẩm định và điều kiê ̣n quyê ́t đi ̣nh đê ̉ được nhận di ̣ch vu ̣ của ho ̣c 

khu; buổi ho ̣p sơ khởi cho chương trình giáo du ̣c cá nhân (I.E.P.); va ̀ các vấn đê ̀ khác hay gặp 

pha ̉i trong giai đoạn này. 
 

Chọn mô ̣t nga ̀y thuâ ̣n tiện nhâ ́t cho quý vị trong những nga ̀y dưới đây va ̀ vui lo ̀ng 

go ̣i trước đê ̉ giữ chô ̃ với Trung Tâm Nguồn Ta ̀i Nguyên thuô ̣c Kê ́t Nối Nâng Đỡ. 

Có thê ̉ cung cấp thông di ̣ch viên tiê ́ng Viê ̣t nê ́u được yêu cầu trước. 
 

2017 
 

Thứ Năm, ngày 16 tháng 11       6:30pm – 8:30 pm           Harper Preschool Assessment Center,  425 E. 18th St.,  

       Costa Mesa 92677 

2018 
 

Thứ Tư, ngày 31 tháng 1            9:30am – 11:30 am          Brea-Olinda Unified School District, Brea Civic &  

        Cultural Center, 1 Civic Center Circle, 2nd level, Brea 92821 
                (Đậu xe miễn phí trong bãi đậu xe tầng hầm giữa Center và khách sạn Embassy Suites) 

Thứ Tư, ngày 7 tháng 3             6:30pm – 8:30 pm            Early Childhood Learning Center, 1 Smoketree,  

  Irvine CA 92604 

Đê ̉ biê ́t thêm chi tiê ́t, xin liên la ̣c Kaitlynn Trương tại Trung Tâm Nguồn Ta ̀i Nguyên 

thuộc Kê ́t Nô ́i Nâng Đỡ (714) 558-5405 hoặc email ktruong@rcocdd.com 

Chu ́ng tôi không thể cung cấp di ̣ch vu ̣ giữ tre ̉. Xin vui lo ̀ng đừng đem theo trẻ nho ̉. 
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