
 

  

Sàng Lọc Tìm Trẻ 
Quý vị lo lắng về sự phát triển của con em mình? 

• Con em quý vị có rối loạn y tế hay dị tật bẩm sinh nào cản trở sự phát triển của con không? 

• Có vẻ như con có vấn đề về thính giác hoặc thị giác? 

• Con em quý vị có gặp khó khăn trong việc giao tiếp với những người bên ngoài gia đình 

không? 

• Con em quý vị có gặp khó khăn trong việc theo kịp trẻ cùng lứa tuổi không? 

• Con em quý vị có gặp vấn đề trong học tập khi con gặp phải các khó khăn về xã hội-cảm xúc 

không? 

Bất kỳ gia đình hoặc người chăm sóc nào có trẻ từ sơ sinh đến năm tuổi muốn biết thêm 

thông tin về sự phát triển của con em họ cũng có thể liên hệ với học khu tại địa phương của 

họ để được Sàng Lọc Tìm Trẻ miễn phí. 

Những việc sẽ diễn ra trong Sàng Lọc Tìm Trẻ? 
Mục đích của Sàng Lọc Tìm Trẻ là xác định những vấn đề có thể ảnh hưởng đến việc học tập, lớn lên 

và phát triển của con em quý vị, đồng thời giúp phụ huynh xác định các điểm mạnh và điểm yếu của 

con em họ. 

Trong quá trình sàng lọc, con em quý vị sẽ xếp những khối nhỏ với nhau, cắt bằng kéo, vẽ, đếm, gọi 

tên màu sắc, nhảy và vui chơi! 

Sau khi sàng lọc, sẽ có người trao đổi với quý vị về các kết quả và quý vị có thể được khuyến nghị, 

giới thiệu thực hiện đánh giá thêm, hoặc xếp lịch kiểm tra lại các kỹ năng sau đó. Quý vị sẽ có cơ hội 

đặt câu hỏi về sự phát triển của con em quý vị. Cả quy trình sẽ kéo dài khoảng 45 phút! 

Tôi có thể đi đâu để được sàng lọc? 
Tất cả các học khu tại Tiểu Bang Washington đều có chương trình Sàng Lọc Tìm Trẻ. 

Để biết thêm thông tin và xếp lịch sàng lọc tại học khu của quý vị, vui lòng liên hệ: 

Tên 

Học Khu 

Địa Chỉ Dòng 1 

Địa Chỉ Dòng 2 

Số Điện Thoại 

Email 

Nếu gia đình quý vị đang sống trong tình trạng tạm thời, quý vị có thể liên hệ với học khu nơi quý vị 

hiện đang sinh sống để yêu cầu sàng lọc. 

WAC 392-172A-02040 - Các học khu cần tiến hành các hoạt động tìm trẻ được tính toán để tiếp cận tất cả học sinh 

nghi ngờ bị khuyết tật nhằm mục đích xác định vị trí, đánh giá và xác định những học sinh cần chương trình giáo 

dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, bất kể mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật. 
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