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“Con tôi sinh non. Con đã nhận các dịch vụ 
trị liệu về ngôn ngữ và chức năng từ 
Chuyên Gia EI kể từ khi sinh ra. Con đã 
phát triển rất tốt với sự hỗ trợ bổ sung đó và 
đạt được tất cả các mốc quan trọng. Tại 
sao con tôi không được nhận các dịch 
vụ nữa khi con được ba tuổi?” 

 

Có khả năng là trẻ không đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện nâng cao bắt đầu từ 3 
tuổi. Trẻ từ 0-2 tuổi có nguy cơ cao bị chậm phát triển có thể đủ tiêu chuẩn nhận IFSP để hỗ 
trợ sự phát triển của trẻ. Các dịch vụ thường bao gồm phát triển trẻ em, trị liệu ngôn ngữ, trị 
liệu chức năng và hỗ trợ gia đình. Tại CA, các dịch vụ trong chương trình ‘Khởi Đầu Sớm 
(Early Start)’ do Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) giám 
sát và được cung cấp cho đến sinh nhật lần thứ 3 của trẻ. Ngay khi tròn 3 tuổi, trẻ phải đáp 
ứng tiêu chuẩn hội đủ điều kiện cao hơn để đủ tiêu chuẩn tiếp tục nhận các dịch vụ thông 
qua IEP hoặc Kế Hoạch 504. 

 

“Con tôi được 3 tuổi và mắc chứng Tự Kỷ. 

Con đã quá tuổi nhận EI, nhưng chưa đủ 

tuổi để vào Mẫu Giáo. Làm thế nào để con 

tôi tiếp tục nhận được các dịch vụ và 

không bị thụt lùi?” 

 

Trẻ có thể đủ tiêu chuẩn nhận IEP giáo dục đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Trẻ từ 3-6 tuổi bị 
khuyết tật khiến trẻ khó tham gia các hoạt động ở trường mầm non hoặc nhà trẻ có thể đủ 
tiêu chuẩn tham gia Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Dành Cho Trẻ Nhỏ (Early Childhood 
Special Education). Khi được 3 tuổi, EI có thể giới thiệu trẻ đến học khu địa phương để được 
đánh giá về các nhu cầu liên tục. Các dịch vụ được ghi lại trong một IEP chính thức, bằng 
văn bản và được một nhóm đánh giá lại hàng năm. Các dịch vụ thường bao gồm những thay 
đổi về môi trường hoặc chương trình giảng dạy, và đôi khi bao gồm việc sắp xếp chỗ ở và 
phương tiện đi lại. 
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ĐIỀU HƯỚNG QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾP GIÁO DỤC SỚM TẠI CA  

Những việc đội ngũ chăm sóc và các nhà lãnh đạo phụ huynh có thể làm để quy trình chuyển tiếp từ can 

thiệp sớm sang giáo dục đặc biệt của trẻ diễn ra thành công 

Tại CA, trẻ sơ sinh và trẻ chập chững biết đi (0-3 tuổi) có nguy cơ chậm phát triển có thể đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ Can Thiệp Sớm 

(Early Intervention, EI).  Các Chuyên Gia EI Tại Nhà phát triển và thực hiện theo Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân Hóa 
(Individualized Family Service Plan, IFSP) được thiết kế để giải quyết các nhu cầu đặc biệt về xã hội, hành vi và kỹ năng của trẻ. Khi được 

ba tuổi, tất cả trẻ em được ghi danh vào EI sẽ được đánh giá lại để xác định xem trẻ có đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ thông qua 
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa (Individualized Education Program, IEP) hoặc Kế Hoạch 504 (504 Plan) khi trẻ đi học (Mầm 

Non-Lớp 12) hay không. Hãy sử dụng công cụ này để giúp các gia đình giải quyết vấn đề trong quá trình chuyển tiếp rủi ro cao này! 

Thông tin trong nguồn lực này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành tư vấn pháp lý hay thiết lập mối quan hệ giữa luật sư và thân chủ. 

Nếu ai đó mà quý vị phục vụ có câu hỏi cụ thể, thì họ nên liên hệ với luật sư hoặc người biện hộ. 
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CÁC NGUỒN LỰC GIÁO DỤC QUAN TRỌNG TẠI CA 

• Sở Giáo Dục CA (CA Department of Education) 

• Dự Án Giáo Dục Hòa Nhập (Inclusive Education Project) 

• Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental 
Services) 

• Cơ Quan Phụ Trách Quyền về Khuyết Tật của California 
(Disability Rights California) 

• Trung Tâm Luật cho Người Cao Tuổi và Quyền về Khuyết 
Tật (Elder Law & Disability Rights Center) 
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“Con của tôi được 6 tuổi và bị chậm nói. Tôi 
đã ghi danh cho con đi học Mẫu Giáo. 
Trước đây, chúng tôi được nhận các dịch vụ 
toàn diện tại nhà ba lần một tuần. Làm thế 
nào để tôi chắc chắn rằng con tôi được 
nhận hỗ trợ về giáo dục phù hợp tại 
trường Mẫu Giáo?” 

 

Việc chuyển tiếp từ hỗ trợ đầu đời sang hỗ trợ tại trường học có thể khó khăn đối với 
các gia đình. Mục tiêu sẽ thay đổi từ việc giúp cả gia đình hỗ trợ “sự tiến bộ về phát triển” tại 
nhà sang tập trung vào “tiến bộ học tập” của trẻ ở trường. Do đó, các IEP hiếm khi bao gồm 
cùng mức độ hỗ trợ tại nhà, dựa vào gia đình như IFSP. Đây có thể là một sự thay đổi khó 
khăn đối với những gia đình trước đây cảm thấy được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ 
cho con mình. 

 

 “Con của tôi bị Rối Loạn Tăng Động Giảm 
Chú Ý (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, ADHD). Khi tôi ghi danh cho con đi 
học Mẫu Giáo, nhà trường đã lập Kế Hoạch 
504 bao hàm tất cả các nhu cầu của con. 
Tôi nghe nói rằng IEP tốt hơn. Tôi có nên 
yêu cầu họ lập IEP để thay thế không?” 

 

Điều này phụ thuộc vào việc Kế Hoạch 504 đã đáp ứng được các nhu cầu cá nhân của 
trẻ hay chưa. Hầu hết các trường (công lập và tư nhân) đều phải cung cấp cho người 
khuyết tật khả năng tiếp cận bình đẳng với các chương trình của họ. Đôi khi, Kế Hoạch 504 
yêu cầu các trường đưa ra ngoại lệ đối với quy tắc của họ (thêm thời gian làm bài kiểm tra 
hoặc được phép mang theo ống hít) và thay đổi môi trường vật chất của họ (có đoạn đường 
dốc cho xe lăn hoặc bàn chuyên dụng). Những người vận động làm việc với trẻ không có các 
dịch vụ cụ thể, nhưng cần các dịch vụ, có thể hỗ trợ các gia đình bằng cách giúp họ yêu cầu 
đánh giá cho cả IEP và Kế Hoạch 504. Việc này sẽ giúp họ lựa chọn chương trình có khả 
năng đáp ứng tốt nhất tất cả các nhu cầu của con họ.  
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https://www.cde.ca.gov/
https://www.inclusiveeducationproject.org/
https://www.dds.ca.gov/services/early-start/
https://www.disabilityrightsca.org/resources/special-education
https://eldrcenter.org/get-help-now
https://eldrcenter.org/get-help-now

