
  Quý vị lo ngại về tình trạng phát triển của con mình?  

Quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại về tình trạng phát 

triển của con mình? Quý vị tin rằng con mình có thể 

hưởng lợi nếu được nhận các dịch vụ giáo dục đặc 

biệt? Xin đừng ngồi đó và chờ đợi. Hãy dành thời 

gian để hỏi về... 

Child Find. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Với trẻ đã đi học: 
Nếu quý vị nghi ngờ con mình có thể có một 

tình trạng khuyết tật nào đó, hãy liên hệ với giáo 

viên của con để trao đổi về cơ hội được giới thiệu, 

hoặc gọi đến Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt của 

HCPS theo số điện thoại 804-652-3801. 
 

Với trẻ từ 2-5 tuổi (phải đủ 2 tuổi muộn nhất 
là vào ngày 30 tháng 9): Nếu quý vị nghi ngờ 

con mình có thể bị chậm phát triển, hãy liên hệ 

với Nhóm Kiểm Tra Mầm Non theo số điện thoại 
804-652-3801. 

 

Với trẻ thuộc độ tuổi sơ sinh đến 3 tuổi: 
Xin hãy liên hệ với Chương Trình Can Thiệp Sớm. 

Kết Nối Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Tập Đi của 

Henrico theo số điện thoại 804-727-8372. 

Child Find là quá trình mà các phòng ban của 

trường học phải sử dụng để tìm kiếm, nhận 

biết và đánh giá những trẻ cần đến dịch vụ 

giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Đây 

là bước đầu tiên của quá trình đưa ra quyết 

định về việc trẻ có hội đủ điều kiện được 

nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. 

Ở Quận Henrico, các Trường Học Henrico 

Schools sẽ có trách nhiệm hỗ trợ việc điều 

phối quá trình Child Find. 
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