
Giáo dục Đặc biệt 

của Child Find  
SELPA tại Santa Clara  

Khu vực I, II, III, IV và VII  

Thông tin  

Santa Clara County SELPAs: 
www.sccoe.selpa.org 

(408) 453-6960 

 

Southeast Consortium for SpEd: 
http://southeastselpa.org/ 

(408) 223-3771 

 

San Andreas Regional Center: 
www.sanandreasregional.org 

(408) 374-9960 

 

Santa Clara County Early Start  

(Đối với trẻ 0-3 tuổi): 
www.sccoe.org/depts/students/Pages/

earlystart.aspx 

(408) 392-3801 

 

School District Locator 

(Cho trẻ từ 3 tuổi trở lên): 
www.sccoe.org/resources/families/Pages/School

-District-Locator.aspx 

 

    

    

    

    

    

    

    

 Chấn thương sọ não 

 Đa tật 

 Điếc – Mù lòa 

 Khuyết tật trí tuệ 

 Rối loạn cảm xúc 

 Rối loạn học hỏi cụ thể 

 Rối loạn ngôn ngữ/lời nói 

 Suy giảm chỉnh hình 

 Suy giảm sức khỏe khác 

 Suy giảm thị lực 

 Suy giảm thính lực bao gồm cả 
điếc 

 Tự kỷ 

Danh mục người 

khuyết tật 



Child Find 

Child Find là gì? 

Mục đích của Child Find là xác định, 

định vị và đánh giá trẻ em và người lớn 

dưới 21 tuổi, bị nghi ngờ hoặc có chẩn 

đoán mắc khuyết tật hoặc chậm phát 

triển, để cung cấp dịch vụ giáo dục đặc 

biệt thích hợp theo luật định. 

 

Giáo dục Đặc biệt là gì? 

Giáo dục Đặc biệt là hướng dẫn được 

thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập 

đặc biệt của cá nhân học sinh khuyết 

tật ở độ tuổi từ 3 đến 22 tuổi. Giáo dục 

Đặc biệt được định nghĩa là: 

 hướng dẫn được chỉ định đặc biệt 

 phụ huynh không phải trả phí 

 nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của 

một trẻ nhỏ bị khuyết tật 

Các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt có thể 

được cung cấp trong nhiều môi trường 

giáo dục, nhưng theo yêu cầu của 

IDEA, loại hình giáo dục này phải được 

triển khai trong môi trường ít hạn chế 

nhất. 

Khi nào một đứa trẻ có thể 

được giới thiệu đến giáo dục 

đặc biệt? 

Một đứa trẻ có thể được giới thiệu khi: 

 Tình trạng sức khỏe hoặc rối loạn y tế ảnh 

hưởng đến sự phát triển và/hoặc học tập của 

trẻ 

 Trẻ dường như gặp khó khăn khi nghe hoặc 

nhìn 

 Trẻ dường như có những khó khăn về mặt xã 

hội, cảm xúc hoặc hành vi ảnh hưởng đến 

khả năng học hỏi hoặc tương tác của trẻ với 

người khác 

 Trẻ được chẩn đoán mắc phải tình trạng tăng 

tiến hoặc thoái hóa và cuối cùng làm suy yếu 

hoặc cản trở khả năng học hỏi của trẻ 

 Trẻ dường như gặp khó khăn trong việc hiểu 

những lời chỉ bảo, hướng dẫn mà các trẻ 

khác cùng độ tuổi có thể hiểu được. 

 Gia đình hoặc bạn bè không hiểu được 

những lời nói của trẻ 

Lưu ý: Học sinh sẽ được giới thiệu cho các 

hướng dẫn và dịch vụ giáo dục đặc biệt chỉ sau 

khi các tài nguyên của chương trình giáo dục 

thường xuyên đã được xem xét và, khi thích 

hợp, được sử dụng. 

Làm thế nào để giới thiệu trẻ? 

Cha mẹ hoặc bất kỳ ai quan tâm đến 

trẻ đều có thể giới thiệu. Trước khi 

thực hiện bất kỳ hành động nào đều 

cần phải có sự tham gia và đồng thuận 

của cha mẹ. Mọi thông tin đều bí mật 

và quyền riêng tư của trẻ và cha mẹ 

được bảo vệ nghiêm ngặt. 

 

Ai đủ điều kiện nhận dịch vụ ? 

Học sinh phải được đánh giá và xác 

định là có khuyết tật để đủ điều kiện 

nhận chương trình giáo dục đặc biệt và 

những dịch vụ liên quan. Tùy thuộc vào 

mức độ suy giảm của học sinh, họ có 

thể yêu cầu giáo dục đặc biệt và/hoặc 

các dịch vụ liên quan. 

Giới thiệu  


