
EI/ECSE là gì?  

Chương trình Can Thiệp Sớm và Giáo Dục Đặc Biệt 

Thời Thơ Ấu Sớm (EI/ECSE) cung cấp các dịch vụ 

đặc biệt cho trẻ khuyết tật và cha mẹ của trẻ. Các dịch 

vụ này giúp cải thiện sự phát triển của trẻ. Các gia 

đình có thể nhận được dịch vụ EI/ECSE cho con cái 

họ là những trẻ hội đủ điều kiện, bất kể họ sống ở nơi 

nào trong Oregon. Mỗi đứa trẻ trong chương trình EI/

ECSE có chương trình riêng của trẻ cho các dịch vụ 

được thiết kế riêng cho từng cá nhân và dựa trên 

những gì mà trẻ và gia đình của trẻ cần.  

Khi nào tôi nên gọi cho chương trình EI/

ECSE?  

Gọi cho chương trình EI/ECSE ở địa phương về bất 

kỳ đứa trẻ, trẻ đi chập chững hoặc trẻ mầm non có sự 

phát triển dường như chậm và trẻ có thể cần một số 

loại hình dịch vụ đặc biệt, nhất là nếu trẻ có vấn đề về 

cách: 

 Nói chuyện 

 Đi đứng 

 Nhìn  

 Nghe  

 Đáp trả những người khác 

 Chơi 

 Học 

 Đương đầu với những tình huống 

mới  

Ai có thể gọi cho chương trình EI/ECSE về 

một đứa trẻ?  

Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu một đứa trẻ vào chương 

trình EI/ECSE, bao gồm: 

 Gia đình 

 Nhà cung cấp chăm sóc trẻ em 

 Trường mầm non 

 Bạn bè 

 Bác sĩ 

 Bất kỳ cơ quan cộng đồng nào  

Tôi có thể gọi cho nơi nào nếu một đứa trẻ 

bị chậm phát triển?  

Mỗi quận tại Oregon có một cơ quan giới thiệu và 

đánh giá EI/ECSE. Tất cả giấy giới thiệu để kiểm tra 

và đánh giá thông qua cơ quan này. Số điện thoại để 

quý vị gọi cho cơ quan địa phương của quý vị nằm ở 

mặt sau của tài liệu này.  

Điều gì xảy ra sau khi tôi gọi về một đứa 

Với sự cho phép của cha mẹ, trẻ có thể được kiểm tra 

và đánh giá để xác định nếu việc chậm phát triển của 

trẻ khiến cho trẻ hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ EI/

ECSE. Nếu như vậy, một Chương Trình Dịch Vụ Gia 

Đình Cá Nhân (Individual Family Service Plan, IFSP) 

sẽ được phát triển để giải quyết nhu cầu học tập đặc 

biệt của trẻ. Đội ngũ chuyên gia và cha mẹ của trẻ làm 

việc cùng nhau để phát triển IFSP.  

Những dịch vụ nào mà trẻ và gia đình có 

thể nhận được tại Oregon?  

Các dịch vụ EI/ECSE tại 

Oregon chủ yếu xây 

dựng trên những điểm 

mạnh của gia đình để 

đáp ứng các nhu cầu đặc 

biệt của con họ. Các 

chuyên gia của EI/ECSE 

cung cấp cho các thành viên gia đình, giáo viên 

mầm non và những người chăm sóc ý kiến và sự 

giúp đỡ để làm việc với và giảng dạy trẻ. Điều 

này được thực hiện ở những nơi mà trẻ thường 

dành thời gian để học mỗi ngày. 

 
Dưới đây là một số ví dụ về các dịch vụ EI/

ECSE: 

 
 Cho gia đình biết thông tin về các nhu cầu đặc 

biệt của con họ; 

 Chỉ cho gia đình cách đáp ứng nhu cầu của 

con họ ở nhà; 

 Giúp gia đình tìm hiểu cách những người khác 

và các cơ quan khác có thể giúp họ; 

Các gia đình có tốn chi phí không?  

Không. Các dịch vụ EI/ECSE là miễn phí cho các 

gia đình.  

Để biết thêm thông tin, liên lạc:  

Văn Phòng Học Tập - Dịch 

Vụ Học Sinh 

Bộ Giáo Dục Oregon  
255 Capitol Street NE 

Salem, OR  97310 

 

503-947-5731 

 
Hiệu đính 04-14 

 

 



Gọi số điện thoại 

địa phương trong 

quận của quý vị để 

được trợ giúp về trẻ 

em, lứa tuổi từ sơ 

sinh đến mẫu giáo.  

Khu vực dịch vụ 1   

Quận Baker 800-927-5847  

Quận Grant 800-927-5847  

Quận Malheur 541-372-2214  

Quận Morrow 800-927-5847  

Quận Umatilla 800-927-5847  

Quận Union 800-927-5847  

Quận Wallowa  800-927-5847  

Khu vực dịch vụ 2   

Quận Crook 541-693-5630  

Quận Deschutes 541-312-1195  

Quận Gilliam 541-565-3600  

Quận Harney 541-573-6461  

Quận Jefferson 541-693-5740  

Quận Sherman 541-565-3600  

Warm Springs 541-553-3241  

Quận Wheeler  541-565-3600  

Khu vực dịch vụ 3   

Quận Douglas 541-440-4794  

Quận Jackson 541-494-7800  

Quận Josephine 541-956-2059  

Quận Klamath 541-883-4748  

Quận Lake  541-947-3371  

Khu vực dịch vụ 4   

Điện Thoại Miễn Phí  877-589-9751 

Quận Benton  541-753-1202 x106 

Quận Coos  541-269-4524 

Quận Curry  541-269-4524 

Quận Lincoln  541-574-2240 x100 

Quận Linn   541-753-1202 x106 

Khu vực dịch vụ 5   

Điện Thoại Miễn Phí  888-560-4666 

Quận Marion  503-540-2959 

Quận Polk  503-435-5918 

Quận Yamhill   503-435-5918 

Khu vực dịch vụ 6   

Quận Multnomah  503-261-5535 

Quận Hood River  541-386-4919 

Quận Wasco   541-296-1478 

Khu vực dịch vụ 7   

Quận Lane   800-925-8694 

  541-346-2578 

Khu vực dịch vụ 8   

Quận Clatsop  503-338-3368 

Quận Columbia  503-366-4141 

Quận Tillamook  503-842-8423 

Quận Washington   

Tiếng Anh  503-614-1446 

Tiếng Tây Ban Nha   503-614-1263 

Khu vực dịch vụ 9   

Quận Clackamas   503-675-4097 

Quý vị có lo 

ngại?  

Quý vị có lo ngại về cách con 

của quý vị đi đứng, nói chuyện, 

nghe, nhìn, chơi đồ chơi hoặc 

đáp trả những người khác?  

Gọi số điện thoại địa phương trong 

quận của quý vị để có được thông tin 

về việc kiểm tra và đánh giá cho con 

quý vị.  

Dịch Vụ Can Thiệp Sớm & Giáo Dục Đặc Biệt 

Thời Thơ Ấu Sớm (EI/ECSE) ở Oregon  

Bộ Giáo Dục Oregon 
255 Capitol Street NE 

Salem, OR  97310-0203 


