
Để giúp cho việc chuyển tiếp dễ dàng cho học sinh có nhu cầu đặc 
biệt trong niên học này, sau đây là một số lời khuyên hữu ích:

1.Thăm viếng ngôi trường với con em quý vị. Chỉ ra các 
phòng tắm, nhà ăn, văn phòng, sân chơi, v.v. Những học sinh 

lớn hơn có thể tận dụng các bản đồ có in sẵn thời khóa biểu. Hãy nói 
chuyện với con em quý vị về các lớp học mới, các hoạt động và các 
buổi sinh hoạt mà em có thể tham gia.

2.Giúp cho con em quý vị kết nối lại với các bạn học.  
Hãy hỏi xem con em quý vị 

có hệ thống bạn bè hoặc hỏi xem 
những học sinh trong ban lãnh 
đạo nhà trường có sẵn sàng giúp 
em với tư cách là cố vấn hay là 
người hướng dẫn không. 

3.Duyệt lại Mục đích của 
Chương Trình Giáo Dục 

Cá Nhân (IEP). Bảo đảm các mục 
tiêu vẫn liên quan và ghi ngày của 
bảng duyệt lại hàng năm. Xin nhớ 
rằng, quý vị có thể yêu cầu duyệt 
xét Chương trình IEP bất cứ lúc 
nào. Và hãy chắc chắn thảo luận 
về các kỹ thuật lượng giá cho con 
em quý vị - Xin xem trang 11 để 
biết thêm.

4.Kết nối với giáo viên. 
Viết một bài giới thiệu 

ngắn gọn về con em quý vị (đính 
kèm ảnh chụp) với những điều 
em thích và không thích, bày tỏ 
cảm xúc xã hội, động lực, phương 
pháp thông tin liên lạc, thông tin y 
tế liên quan và các thông tin quan 
trọng khác. Quý vị càng chủ động 
và trung thực, các giáo viên càng 
có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu 
của con em quý vị.

5.Giúp hoạch định việc huấn luyện khả năng nhận thức. 
Nếu con em quý vị học trong một lớp giáo dục phổ thông, hãy 

xem xét giúp lên hoạch định việc huấn luyện khả năng nhận thức 
với cả lớp. Hãy chắc chắn có sự tham gia của con em quý vị trước. 
Hãy viết một câu chuyện cho các trẻ em khác để các em hiểu được 

những gì làm cho con em quý vị độc đáo và những điều khó khăn đối 
với con em quý vị.

6.Hãy giữ giấy tờ có tổ chức. Hãy lập một lịch các sự kiện gia 
đình, các cuộc họp, các hội nghị của ngành giáo dục chuyên 

biệt cho con em quý vị và cho mọi học sinh.

7.Hãy tiếp tục học hỏi. Việc này sẽ giúp bảo đảm cho quý vị và 
ban nhân viên nhà trường trên cùng một trang. Hãy nhớ ghi 

ngày, giờ, và tính chất giao tiếp mà quý vị có.

8.Lập một bảng ghi các 
thông tin để liên lạc. Hãy 

luôn cập nhật tin tức và pháp luật 
về giáo dục chuyên biệt, để quý vị 
có thể vận động cho con em quý vị 
và mọi học sinh.

9.Tham dự các sự kiện 
của trường khi có thể 

được. Những buổi sinh hoạt của 
trường như Đêm Trở Lại Trường, 

cuộc họp của Hiệp hội Phụ huynh & Giáo chức tạo cơ hội tốt đẹp để 
gặp gỡ ban nhân viên, học sinh và các gia đình khác.

10.Đề nghị trợ giúp trong lớp học hoặc tại các buổi 
sinh hoạt do PTA bảo trợ.

Giúp cho việc Chuyển tiếp Dễ dàng:  
10 Lời khuyên dành cho phụ huynh của học sinh 
có nhu cầu đặc biệt 

Thông tin Bổ sung
Hãy tìm những câu trả lời cho những câu hỏi  
này và biết thêm thông tin tại trang mạng  
www.capta.org/special-needs:

n  “Tôi làm sao để thẩm 
định được là con tôi 
có những nhu cầu đặc 
biệt?”

n  “Có những loại dịch 
vụ nào hiện có sẵn cho 
con tôi?”

n  “Vai trò của chuyên 
viên tâm lý học đường 
là gì?”

n  “Tôi bắt đầu tiến 
trình giáo dục chuyên 
biệt như thế nào?”

n  “Chương trình Giáo 
dục Cá nhân (Individual 
Education Program [IEP]) là gì (IEP)?”

n  “Phụ huynh nên hỏi những câu hỏi nào?”


