In Vietnamese

Autism 101 Series
This is a two-week educational series designed for
Vietnamese speaking parents of children who are
newly diagnosed with autism spectrum disorder
(ASD). Sessions will be presented by Vietnamese
speaking professional. We encourage parents, family
members, caregivers, and professionals to attend, as
well as individuals who would like more education
about ASD. Session topics will include the following:










What is autism?
Understanding the Role of Special Education
Understanding Problem Behavior
Autism Resources and Family Resiliency
And YOUR Questions!

Registration is required! Space is limited.


For further information, please contact Kim Dieu at
949-267-0499 or centertraining1@uci.edu.

Class Information
Dates: Classes are held on Saturdays
 March 31, 2018: (11:30am-3:00pm)
 April 7, 2018: (11:30am-3:00pm)
Cost: $30.00 per week or $55.00 for the whole
series. Payment is due at the time of registration.
Location: 2500 Red Hill Avenue Suite 100
Santa Ana, Ca 92705
Presenter: Kim Dieu, Ed.S., LEP
School Psychologist/ Licensed Educational
Psychologist
 Registration is required
 Childcare is not provided
 Sponsorships available upon request for families in need
of finance al assistance
48-hour cancellation notice will be provided by The Center
if class is rescheduled

Các Lớp Học Giáo Dục về Bệnh Tự Kỷ
Đây là một cơ hội giáo dục được thiết kế cho phụ huynh
Việt Nam mà có trẻ em bị mới được chẩn đoán mắc
chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Chúng tôi khuyến khích
các phụ huynh, các thành viên trong gia đình, người chăm
sóc, các chuyên gia, và những người muốn học thêm về
ASD tham dự. Chủ đề kỳ họp sẽ bao gồm những điều sau
đây:






Tự kỷ là gì?
Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ tại trường học
Tìm hiểu về hành vi tự kỷ
Tự Kỷ và sự ảnh hưởng trên gia đình
Tất cả các câu hỏi của phụ Huynh

Thông Tin Lớp Học
Ngày (tất cả các lớp học sẽ được thực hiện vào
ngày Thứ Bảy):
 Thứ Bảy, 03/31/2018 (11:30am-3pm)
 Thứ Bảy, 04/07/2018 (11:30am-3pm)
Chi phí: $30.00 mỗi tuần hoặc $55.00 cho cả hai
tuần. Vui lòng gửi thanh toán khi đăng ký.
Vị trí: 2500 Red Hill Avenue Suite 100
Santa Ana, CA 92705
Người trình bày: Kim Dieu, Ed.S., LEP
(Chuyên Gia Tâm Lý Học)

Việc đăng ký là cần thiết!
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Kim Dieu,
Chuyên Gia Tâm Lý Học tại 949-267-0499 hoặc
centertraining1@uci.edu.

* Việc đăng ký là cần thiết
* Cơ sở sẽ không có các dịch vụ chăm sóc trẻ em
* Các nhà tài trợ có sẵn theo yêu cầu cho các gia đình cần
hỗ trợ tài chính
* Thông báo hủy bỏ 48 giờ sẽ được cung cấp bởi Trung
Tâm nếu lớp học gặp những thay đổi gì

