Dịch Vụ EI/ECSE chú trọng
xây dựng những ưu điểm
cuả gia đình để đáp ứng
được nhu cầu cá nhân của
đứa trẻ.
Người trong gia đình, giáo viên và người giữ trẻ
được chỉ dẫn những chiến lược về dạy học đứa trẻ
trong môi trường thiên nhiên và khung cảnh tiêu
biểu. Dịch vụ có thể bao gồm:
• Cung cấp cho gia đình những tin tức đặc biệt
về sự chậm phát triển của đứa trẻ;
• Kết hợp sự học tập của đứa trẻ vào công việc
thường ngày;
• Liên kết gia đình với những tài nguyên cộng
đồng, kể cả các lớp học; và
• Hướng dẫn phụ huynh và gia đình cùng với
người giữ trẻ về kỹ năng đặc biệt để trợ giúp
đứa trẻ.
.

Tại MECP Chúng Tôi Tin
Tưởng:
• Các trẻ em nhỏ có khuyết tật và gia đình của các em
là những thành viên chính thức trong cộng đồng của
chúng ta
• Việc tập trung là nguyên tắc điều hành và nền tảng
của những dịch vụ và hỗ trợ mà chúng ta áp dụng.
• Việc thực hành giáo dục tập trung các trẻ em khuyết
tật trong những cơ sở và môi trường điển hình phát
huy được ý thức trách nhiệm.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho
trẻ em chậm phát triển từ sơ
sinh đến năm tuổi

• Hợp tác giữa các cộng tác viên then chốt (thí dụ như
gia đình, cán sự, chuyên viên và quản lý hành chánh)
là nền tảng để thực hiện bổ sung việc tập trung giáo
dục cho tuổi thơ ấu với phẩm chất cao.
• Dịch vụ và phương pháp trị liệu chuyên môn phải
được thực hiện bằng phương cách kết hợp và gồm
có giáo dục sớm toàn diện.

MECP theo định nghĩa DEC/
NAEYC Về Tập Trung Giáo
Dục Sớm cho Tuổi Ấu Thơ
Tập trung giáo dục cho tuổi ấu thơ biểu hiện giá trị, chính
sách, và thực hành để hỗ trợ quyền của nỗi em bé và
mỗi trẻ em và gia đình của em, không đề cập đến khả
năng, nhằm tham gia một phạm vi quy mô gồm các sinh
hoạt và bối cảnh với tư cách là thành viên chính thức
của những cộng đồng gia đình, và xã hội. Kết quả mong
muốn của những kinh nghiệm tập trung dành cho trẻ em
có hoặc không có khuyết tật và gia đình của các em chứa
đựng được ý thức trách nhiệm và tư cách thành viên,
quan hệ xã hội và tình bằng hữu tích cực, và sự phát
triển và học tập để đạt được đầy đủ tiềm năng. Những
đặc điểm định nghĩa về việc tập trung có thể được sử
dụng để xác định những chương trình giáo dục sớm cho
tuổi ấu thơ có phẩm chất cao và những dịch vụ gồm có
sự tiếp cận, tham gia và hỗ trợ.
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Chi phí bao nhiêu?

Kế Hoạch Dịch Vụ Riêng Từng Gia Đình

Tất cả dịch vụ đều được miễn phí.

cho các trẻ em chậm phát triển hoặc khuyết
tật từ sơ sinh đến năm tuổi.

Chi phí về kiểm tra và lượng giá được khu học chánh địa
phương tài trợ ngân khoản. Các dịch vụ MECP được Bộ Giáo
Dục Oregon tài trợ ngân khoản.

Nếu đứa trẻ hợp lệ nhận dịch vụ, nhóm giáo dục sẽ
làm việc với nhau viết mục tiêu để nêu lên nhu cầu
của đứa trẻ và ưu tiên của gia đình. Kế hoạch được
gọi là kế Hoạch Dịch Vụ Cá Nhân và Gia Đình (IFSP).
Kế hoạch sẽ được duyệt xét và tái duyệt tối thiểu
mỗi năm một lần. Nhóm giáo dục luôn bao gồm
phụ huynh, nơi cung cấp dịch vụ EI/ECSE và có thể
bao gồm các nơi khác.

Tiến trình như thế nào?
Giới Thiệu

Phụ tá văn phòng sẽ nhận tin tức của con em quý vị qua điện
thoại. Có thông dịch viên khi được yêu cầu. Giấy giới thiệu cũng
có thể gửi qua điện thư (fax).

Dịch Vụ

Kiểm Tra

• Tham khảo/giáo dục phụ huynh

Tùy theo tuổi của đứa trẻ, phương tiện kiểm tra, như Những
Câu Hỏi Theo Tuổi và Giai Đoạn (Age & Stage Questionaires =
ASQ) và mức Cảm Xúc và Giao Tiếp (Social Emotional = ASQSE) có thể được sử dụng để kiểm tra sự phát triển của đứa trẻ.
Phương tiện kiểm tra có thể do phụ huynh hoặc do cơ quan
giới thiệu đệ nạp và hoàn tất. Nếu kiểm tra cho biết đứa trẻ có
thể chậm phát triển, một buổi lượng giá được khuyến cáo.

Lượng Giá Hợp Lệ

Ai nên được giới thiệu?
Bất cứ đứa trẻ nào, từ sơ sinh đến năm tuổi với sự
quan tâm về phát triển có thể được giới thiệu đến
MECP. Các lãnh vực quan tâm có thể bao gồm:
• Phát âm và ngôn ngữ
• Vận động (Motor)
• Hành vi
• Giao tiếp
• Học tập
• Nhãn khoa
• Thính Giác

Ai có thể giới thiệu?
Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu được.

Chuyên viên về hội đủ điều kiện (Qualified
specialists) sẽ lượng giá sự phát triển của đứa trẻ
trong các lãnh vực được quan tâm. Các chuyên
viên lượng giá có thể bao gồm Giáo Viên Giáo
Dục Đặc Biệt, Nhà Nghiên Cứu Bệnh
Học về phát âm và ngôn ngữ, chuyên
viên trị liệu thể chất, chuyên viên trị
liệu chức nghiệp và Nhà Tâm Lý Học
Đường.

Hợp Lệ

Kết quả lượng giá được trao
đổi trong buổi họp nhóm
giáo dục. Nếu đứa trẻ hợp
lệ, một buổi họp về Kế
Hoạch Dịch Vụ Cá nhân và
Gia đình (Individual Family Service
Plan = IFSP) sẽ được lên lịch trình.
Nếu đứa trẻ không hội đủ điều
kiện về dịch vụ, nhóm giáo dục
sẽ cung cấp tin tức về những tài
nguyên trong cộng đồng.

Căn cứ trên mục tiêu được xác định trong IFSP, dịch
vụ có thể bao gồm sự phối hợp như sau:
• Tư vấn về giữ trẻ/lớp mẫu giáo
• Dịch vụ về phát âm và ngôn ngữ
• Những dịch vụ tác động mạnh bạo và nhẹ nhàng
• Những dịch vụ về nhãn khoa/thính giác
• Dịch vụ trợ giúp kỹ thuật
Những dịch vụ này có thể được cung cấp theo ấn
định sau đây:
• Tại gia
• Nơi giữ trẻ
• Lớp mẫu giáo cộng đồng
• Những lớp học đặc biệt
• Chẩn y viện về phát âm
• Những cơ sở cộng động khác
• Head Start

