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
con của bạn lên 3 tuổi.
 Bước Khởi Đầu Sớm-Early Start là chương trình dành cho gia đình và trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 3 tuổi
có sự chậm lụt trong quá trình phát triển.
 Bước Chuyển Tiếp là tên gọi dành cho giai đoạn ngay trước khi đứa trẻ lên 3 tuổi và quá trình lên kế
hoạch cho sự thay đổi đó.
Buổi thuyết trình Thay Đổi ở Tuổi Lên 3 được làm ra để giúp cho các gia đình trong quá trình trước,
trong và sau sinh nhật 3 tuổi của trẻ. Các đề tài thảo luận bao gồm điều kiện để tiếp tục nhận dịch vụ của
Trung Tâm Vùng; sự thẩm định và điều kiện quyết định để được nhận dịch vụ của khu học chánh; buổi
họp sơ khởi cho chương trình giáo dục cá nhân (I.E.P.); và các vấn đề hay gặp phải khác trong giai đoạn
này.

Buổi thuyết trình này sẽ là buổi họp trực tuyến. Hãy chọn một ngày thuận
tiện nhất cho bạn trong những ngày dưới đây và gọi trước để giữ chỗ với
Trung Tâm Tài Nguyên Comfort Connection.
Có thể cung cấp thông dịch viên tiếng Việt nếu được yêu cầu trước.

Thứ Năm, ngày 24 tháng 9, 2020

6:30 pm – 8:30 pm

Thứ Tư, ngày 18 tháng 11, 2020

6:30 pm – 8:30 pm

Xin vui lòng email hoặc gọi cho Kaitlynn Yến Trương tại ktruong@rcocdd.com hoặc (714) 558-5405; cô
ấy sẽ gửi cho bạn thông tin để ghi danh. Sau khi bạn ghi danh, bạn sẽ được nhận tài liệu cho buổi họp qua
đường bưu điện.
Bạn phải ghi danh trước buổi họp 3 ngày để có thể nhận tài liệu qua đường bưu điện.

