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MECP cung cấp các dịch vụ Can
thiệp sớm (EI) và Giáo dục đặc biệt
cho trẻ nhỏ (ECSE) cho trẻ em từ
sơ sinh đến 5 tuổi bị chậm phát
triển hoặc khuyết tật.

Ai nên được giới thiệu?
Bất kỳ đứa trẻ nào, từ sơ sinh đến năm
tuổi, có những lo lắng về sự phát triển
đều có thể được giới thiệu đến MECP.
Các lĩnh vực quan tâm có thể bao gồm:

● Lời nói và Ngôn ngữ
● Vận
● động Hành vi
● xã hội
● Học tập
● Thị
● giác Thính giác

Ai có thể giới thiệu?
Giới thiệu có thể đến từ bất cứ ai.

Nó có giá bao nhiêu?
Tất cả các dịch vụ đều miễn phí. Chi phí sàng
lọc và đánh giá được tài trợ bởi khu học
chánh địa phương của bạn. Các dịch vụ
MECP được tài trợ bởi Bộ Giáo dục Oregon.

Quy trình là gì?

Giới thiệu
Một trợ lý văn phòng sẽ lấy thông tin về đứa
trẻ qua điện thoại. Thông dịch viên có sẵn
theo yêu cầu Giới thiệu cũng có thể được gửi
bằng fax.

Sàng lọc
Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, một công cụ
sàng lọc, chẳng hạn như ASQ và ASQ-SE có
thể được sử dụng để sàng lọc sự phát triển
của trẻ. Công cụ sàng lọc có thể được hoàn
thành bởi phụ huynh hoặc nộp bởi một cơ
quan giới thiệu. Nếu việc sàng lọc cho thấy trẻ
có thể chậm phát triển, thì nên tiến hành đánh
giá.

Đánh giá để Đủ
điều kiện
Các chuyên gia sẽ đánh
giá sự phát triển của trẻ
trong bất kỳ lĩnh vực nào
cần quan tâm. Người
đánh giá có thể bao gồm
Giáo viên Giáo dục Đặc
biệt, Nhà trị liệu Ngôn
ngữ và Ngôn ngữ, Nhà trị
liệu Vật lý, Nhà trị liệu
Nghề nghiệp và Nhà Tâm
lý Học đường.
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Đủ điều kiện
được chia sẻ tại một cuộc họp nhóm. Nếu
đứa trẻ đủ điều kiện, một cuộc họp Kế hoạch
Dịch vụ Gia đình Cá nhân (IFSP) sẽ được lên
lịch. Nếu đứa trẻ không đủ điều kiện nhận các
dịch vụ, nhóm sẽ cung cấp thông tin về các
nguồn lực cộng đồng.

Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá
nhân
Nếu đứa trẻ đủ điều kiện nhận các dịch vụ,
nhóm sẽ làm việc cùng nhau để viết ra các
mục tiêu nhằm giải quyết các nhu cầu của
đứa trẻ và các ưu tiên của gia đình. Kế hoạch
này được gọi là IFSP. Nó được xem xét và
sửa đổi ít nhất mỗi năm một lần. Nhóm luôn
bao gồm phụ huynh, nhà cung cấp dịch vụ
EI/ECSE và có thể bao gồm những người
khác.

Các dịch vụ
Dựa trên các mục tiêu được xác định trong
IFSP, các dịch vụ có thể bao gồm sự kết hợp
của các dịch vụ sau:

● Tư vấn/giáo dục phụ huynh Tư vấn
● chăm sóc trẻ em/tư vấn mầm non
● Dịch vụ ngôn ngữ và lời nói Dịch vụ
● vận động thô và tinh Dịch vụ
● thị lực/thính giác Dịch vụ
● công nghệ hỗ trợ

Các dịch vụ này có thể được cung cấp trong
bất kỳ môi trường nào sau đây:

● Nhà
● Giữ trẻ
● Cộng đồng Trường mầm non
● Lớp học chuyên biệt
● Các môi trường cộng đồng khác
● Head Start

Trọng tâm của dịch vụ
EI/ECSE là xây dựng sức
mạnh gia đình để đáp ứng nhu
cầu cá nhân của trẻ.

Các thành viên trong gia đình, giáo viên và
người chăm sóc được cung cấp các phương
pháp dạy trẻ trong môi trường tự nhiên và bối
cảnh điển hình. Các dịch vụ có thể bao gồm:

● Cung cấp cho gia đình thông tin cụ
thể về sự chậm phát triển của đứa
trẻ;

● Kết hợp việc học của trẻ
● vào các thói quen;
● Kết nối gia đình với các nguồn lực

cộng đồng, bao gồm các lớp học; và
● Huấn luyện cha mẹ, gia đình và

người chăm sóc về các kỹ năng cụ
thể để hỗ trợ trẻ.

Tại MECP, chúng tôi tin rằng:
● Trẻ nhỏ khuyết tật và gia đình của các

em là thành viên đầy đủ trong cộng đồng
của chúng tôi

● Hòa nhập là nguyên tắc thúc đẩy và là
nền tảng cho nhiều loại dịch vụ và hỗ trợ
mà chúng tôi cung cấp.

● Thực tiễn giáo dục đưa trẻ khuyết tật vào
môi trường và bối cảnh điển hình thúc
đẩy cảm giác thân thuộc.

● Sự hợp tác giữa các đối tác chính (ví dụ:
gia đình, người hành nghề, chuyên gia
và quản lý) là nền tảng để thực hiện hòa
nhập trẻ thơ chất lượng cao.

● Các dịch vụ và trị liệu chuyên biệt phải
được thực hiện theo cách phối hợp và
tích hợp với giáo dục sớm nói chung.

MECP tuân theo Định nghĩa
của DEC/NAEYC về Hòa nhập
Trẻ nhỏ Hòa nhập
Trẻ thơ bao gồm các giá trị, chính sách và
thực hành hỗ trợ quyền của mọi trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ và gia đình của các em, bất kể khả
năng, được tham gia vào nhiều hoạt động
khác nhau và bối cảnh đầy đủ của gia đình,
cộng đồng và xã hội. Kết quả mong muốn của
những trải nghiệm hòa nhập dành cho trẻ em
khuyết tật và không khuyết tật và gia đình của
chúng bao gồm cảm giác thân thuộc và là
thành viên, các mối quan hệ xã hội và tình
bạn tích cực, cũng như sự phát triển và học
tập để phát huy hết tiềm năng của chúng. Các
đặc điểm xác định về hòa nhập có thể được
sử dụng để xác định các chương trình và dịch
vụ mầm non chất lượng cao là khả năng tiếp
cận, tham gia và hỗ trợ.
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