
 
 
 
 
 

Trung Tâm Vùng Quận Orange giới thiệu 
GIÁO DỤC HỘI NHẬP Ở ĐÂY! 

Bạn có biết điều này là gì và nó có ý nghĩa gì đối với con bạn? 
 

 
 

Những thuyết trình viên sẽ giải thích Giáo Dục Hội Nhập là gì và sự nghiên cứu nói gì về nó. 
Các nguyên tắc của IDEA nêu rõ rằng trẻ em bị khuyết tật từ nhẹ đến nặng nên được tiếp 

cận với chương trình giáo dục phổ thông trong một lớp học bình thường, càng nhiều càng 
tốt. Trong phần thuyết trình này, bạn sẽ tìm hiểu về các chiến lược, các phương pháp giảng 
dạy, và bản IEP trong giáo dục hội nhập. Chúng tôi sẽ thảo luận về tầm quan trọng của giáo 
dục hội nhập và làm thế nào để thành công lâu dài. Sau cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ một thí 

dụ về việc giáo dục hội nhập trông ra sao trong một khu học chính ở Quận Orange.  
 

Được trình bày bởi 
Audri Gomez và Janis White 

Thompson Policy Institute, Chapman University 
và 

Abby McGuire 
Khu Học Chính Thống Nhất Garden Grove 

 
 

Thứ Năm, 12 tháng Ba, 2020   
6:30 - 8:00 tối 

Trung Tâm Vùng Quận Orange  
1525 N. Tustin Ave. 

Santa Ana, CA 92705 
 

Xin vui lòng ghi danh qua email: training@rcocdd.com 
hoặc qua điện thoại: (714) 796-5181 

 
Xin vui lòng sắp xếp đến sớm để có chỗ đậu xe và vào phòng hội. Sẽ không có dịch vụ 
giữ trẻ. Chỉ dành cho người lớn. Phần thuyết trình sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. 

Nếu bạn cần thông dịch qua ngôn ngữ khác, vui lòng gọi (714) 796 -5181 hạn chót là 
mồng 5 tháng Ba, 2020. 
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