
 

  

Виявлення потреб дитини 
Вас непокоїть розвиток вашої дитини? 

• У вашої дитини хвороба або вроджена вада, яка перешкоджає її розвитку? 

• Вам здається, що дитина погано чує або бачить? 

• У дитини є проблеми зі спілкуванням поза межами сім’ї? 

• Вашій дитині важко навчатися порівняно з іншими малюками того ж віку? 

• Соціально-емоційні проблеми заважають вашій дитині навчатися нового? 

Будь-яка сім’я або опікуни, що мають або опікуються дитиною віком до п’яти років та 

хотіли б отримати більше інформації про розвиток дитини, можуть звернутися до 

місцевого навчального округу та безкоштовно отримати послугу з виявлення потреб 

дитини. 

Що відбувається протягом виявлення потреб дитини? 
Виявлення потреб дитини спрямовано на те, щоб зрозуміти, чи є якісь проблеми, що 

перешкоджають навчанню, зростанню й розвитку вашої дитини, та на допомогу батькам у 

розумінні сильних і слабких сторін особистості дитини. 

Протягом процесу дитина може складати один на один маленькі годинники, різати 

ножицями, малювати, рахувати, називати кольори, стрибати та взагалі всіляко 

розважатиметься! 

Після скринінгу хтось із персоналу сповістить вас про результати, та ви зможете отримати 

поради, вас запросять на додаткові обстеження або ж призначать ще одну перевірку навичок 

пізніше. Ви зможете розпитати спеціалістів стосовно розвитку вашої дитини. Весь процес 

займає приблизно 45 хвилин. 

Куди звертатися, щоб пройти скринінг? 
Виявлення потреб дитини ви зможете пройти в усіх шкільних округах штату Вашингтон. 

За додатковою інформацією та за записом на скринінг у вашому шкільному окрузі звертайтеся 

за адресою: 

Ім’я 

Шкільний округ 

Адреса рядок 1 

Адреса, рядок 2 

Номер телефону 

Адреса ел. пошти 

Якщо ваша сім’я проживає тут тимчасово, ви можете звернутися до округу, де ви наразі 

перебуваєте, і отримати скринінг там. 

WAC (Адміністративний кодекс штату Вашингтон) 392-172A-02040 - Шкільні округи мусять проводити визначення потреб 

дитини, розраховані на охоплення всіх учнів з підозрюваною інвалідністю, з метою визначення місцезнаходження, оцінки 

стану та ідентифікації учнів, які потребують спеціального навчання та пов’язаних з цим послуг, незалежно від рівня 

інвалідності.  
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