
Sở giáo dục Olympia có thể hổ trợ! Bất cứ trẻ em nào từ 

quét tôiquét tôi

sơ sinh đến 5 tuổi, mà gia đình có lo lắng về sự phát 
triển của các em và cư trú trong phạm vi khu học chánh 
Olympia, có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi để 
nhận được trắc nghiệm miễn phí.  Để biết thêm chi tiết, 
xin truy cập vào trang mạng bit.ly/OSDChildFind, hoặc chụp mã số QR ở trên.

Sở giáo dục Olympia
Thông báo chương trình trắc 
nghiệm trẻ em

Quý vị có lo lắng về việc phát triển của con mình không?

Con của quý vị có bị rối loạn y tế hoặc bị dị tật bẩm sinh ảnh 
hưởng đến sự phát triển của chúng không?

Con của quý vị có vẻ như có vấn đề về thính giác và thị giác?

Con của quý vị có gặp khó khăn khi giao tiếp với những người 
ngoài gia đình không?

Con của quý vị có khó khăn theo kịp với những trẻ em cùng 
trang lứa không?

Quý vị có lo lắng về hành vi /cách cư xử của con mình không?

https://osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Our%20District/Schools/School%20Boundaries/osd_district_map.pdf
https://osd.wednet.edu/UserFiles/Servers/Server_61540/File/Our%20District/Schools/School%20Boundaries/osd_district_map.pdf
https://osd.wednet.edu/departments/student_support/childfind


Trắc nghiệm trẻ em là gì?
Mục đích của việc trắc nghiệm là xác định những vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc tiếp thu, tăng 
trưởng và phát triển của trẻ, và giúp phụ huynh xác định điểm yếu và điểm mạnh của trẻ.

Lợi ích của trắc nghiệm này  bao gồm đưa ra những khuyến nghị cho gia đình để ứng xử tại nhà,  
đề nghị sở giáo dục đánh giá toàn diện, hoặc giới thiệu đến một cơ quan cộng đồng để được hỗ trợ.

Con tôi có thể đến cơ quan nào để được trắc nghiệm?
Để biết thêm thông tin và làm hẹn cho con quý vị trắc nghiệm, xin vui lòng liên lạc:

     Điện thoại chương trình học sớm của Sở giáo dục Olympia: (360) 596-7539
     Email chương trình học sớm của Sở giáo dục Olympia: earlylearning@osd.wednet.edu
 
Nếu quý vị đang sống tạm trú ở địa phương nào, quý vị có thể liên lạc với Sở giáo dục tại địa phương 
đó để được trắc nghiệm.

WAC 392-172A-02040 – Các khu học chánh sẽ tiến hành các hoạt động tìm đến các em, cố gắng để tiếp cận tất cả các học sinh có nghi ngờ khuyết tật nhằm mục 
đích định vị, đánh giá và xác định những học sinh nào cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan cần thiết, bất kể mức độ khuyết tật của các em.
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