Thành công trong Giáo dục Đặc biệt:
Một loạt thảo luận cho phụ huynh và người chăm sóc
Mùa đông & Mùa Xuân 2018
Trung tâm tự kỷ và rối loạn phát triển thần kinh cung
cấp một loạt cuộc hội thảo tương tác được thiết kế để
cung cấp thông tin dễ hiểu về Giáo Dục Đặc biệt. Các
hội thảo sẽ giúp các gia đình trở thành thành viên trong
nhóm IEP tích cực và có kiến thức, với sự nhấn mạnh
vào việc cộng tác với các trường học
Chúng tôi rất khuyến khích các bậc phụ huynh tham dự
hội thảo Khái niệm về Giáo dục Đặc biệt trước khi tham
dự Hội thảo Nâng cao.
Chi phí: $20.00 cho Các Khái niệm cơ bản về Giáo dục
Đặc biệt. $50.00 cho Hội thảo Nâng cao. Các nhà tài trợ
có sẵn theo yêu cầu cho các gia đình cần được hỗ trợ
tài chính.
Địa điểm: Center for Autism & Neurodevelopmental
Disorders, 2500 Red Hill Ave., Santa Ana, CA 92705

Đăng ký ngay hôm nay: Liên hệ với Điều phối
viên Giáo dục và Đào tạo của chúng tôi tại
centertraining1@uci.edu hoặc gọi 949-267-0499.
Thanh toán được thực hiện tại thời điểm đăng ký.
Có câu hỏi về hội thảo? Vui lòng liên hệ với Kim Dieu,
Ed.S., Điều phối Families and School Together
dieuk@uci.edu hoặc 949-267-0499.

Hội thảo về Khái niệm cơ bản của
giáo dục đặc biệt
Hiểu và điều hướng qua Giáo dục Đặc biệt

Thứ ba 6:00 - 8:00pm bằng tiếng Anh
• January 9, 2018
• March 13, 2018
• April 10, 2018
Thứ bảy 11:00am - 1:00pm bằng tiếng Việt
• January 20, 2018
• March 24, 2018
• May 26, 2018

Hội thảo Giáo dục Đặc biệt Nâng cao
(bằng tiếng Anh)
Thứ bảy, tháng ba, ngày 3, 2018: 8:45-11:45am
Trong 3 tiếng này, hội thảo giáo dục chúng tôi sẽ giới
thiệu:
• Tùy chọn vị trí: Thiết lập lớp học nào là tốt
nhất cho con tôi?
• Tạo ra các mục tiêu IEP có ý nghĩa và có thể
đo lường được
• Đánh giá Tâm lý học: Mọi thứ đều có ý nghĩa
gì?

