
Tại Sao Trắc Nghiệm Rất
Quan Trọng?
Trắc nghiệm về sự phát triển có thể giúp cải thiện sức
khỏe của các em và sự lành mạnh bằng cách nhận rõ
và xác định những em đang có nguy cơ có những vấn
nạn trong vấn đề phát triển. Một cuộc trắc nghiệm
không chẩn bệnh cho biết em trẻ có khuyết tật nhưng
kết qủa của cuộc trắc nghiệm có thể cho thấy nếu em
trẻ cần được khám và thử nghiệm sâu rộng hơn. Một
cuộc trắc nghiệm không có nghĩa lá để thay thế cuộc
khám sức khỏe bởi bác sĩ của các em.

Trắc nghiệm sự phát triển sẽ:

 Nâng cao sự xác đ ịnh sớm của những vấn nạn
trong vấn đề phát triển và cách hành xử.

 Cải tiến việc được chữa trị sớm.

 Xây dựng tạo ra mối quan hệ giữa gia đình và bác
sĩ của con em mình.

 Hướng dẫn cha mẹ và các người chăm sóc về
những phát triển của các em.

 Khuyến khích những cách hành xử và phát triển
một cách lành mạnh.

Chuyện Gì Xảy Ra Sau Khi Con tôi Được Trắc
Nghiệm?

Nếu kết quả cho thấy con em của quý vị phát triển
tốt đẹp, thì rất quan trọng để quý v ị

tiếp tục theo dõi sự phát triển của các em
bằng các cuộc trắc nghiệm thường xuyên

Nếu quý vị muốn biết thêm về các tài nguyên trong
cộng đồng để nâng cao sự phát triển của con em
mình, xin liên lạc:

Help Me Grow
(Giúp Các Em Tăng Trưởng)
1-866-476-9025

Liên kết các gia đình có con em từ sơ sinh
đến 5 tuổi đến với các dịch vụ phát triển
và cách hành xử.

Nếu có những lo âu được xác định bởi cuộc trắc
nghiệm, con em của quý vị có thể được quyền nhận
những dịch vụ đặc biệt.

Nếu có trẻ em dưới 3 tuổi, xin liên lạc:

Regional Center of Orange County
714-796-5354

Cung cấp các dịch vụ phương pháp can
thiệp sớm cho các trẻ em dưới 3 tuổi qua
chương trình Early Start.

Nếu có trẻ em 3 tuổi trở lên, xin liên lạc:

Học Khu Địa Phương Trong Địa Hạt Của
Quý Vị.

Cung cấp những dịch vụ giáo dục đặc biệt
cho các em từ 3 tuổi và lớn hơn. Gọi cho
văn phòng học khu địa phương trong đ ịa
hạt của quý vị để có được xét nghiệm miễn
phí.

Cẩm Nang này được hoàn thành bởi Orange County Social
Services Agency cùng với sự cộng tác của Regional Center
of Orange County, Family Support Network, Help Me
Grow, Orange County Department of Education & the
Children and Family Commission of Orange County.

Làm Sao Chúng Ta
Giúp Các Con Em

Phát Triển

Cẩm Nang Chỉ Dẫn Trắc Nghiệm Sự
Phát Triển Tại Hạt Cam
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Trắc Nghiệm Sự Phát
Triển Của Các Con Em

Sự Trắc Nghiệm Vấn Đề Phát Triển Ra Sao?

Chiều cao và cân nặng thường được dùng để đo lường
sự phát triển cơ thể của một trẻ em. Sự phát triển của
trẻ em có thể được đo lường qua cách các em học hỏi,
ăn nói, di chuyển, cư xử, và quan hệ với những người
chung quanh. Những khả năng căn bản như cười, vẫy
tay, nói chuyện, và đi đứng là những mốc quan trọng
trong tiến trình phát triển. Sự tiến triển của những
mốc quan trọng này có thể thấy được qua những cuộc
trắc nghiệm thường xuyên qua thời thơ ấu.

Một phương cách trắc nghiệm thường là một bản
thăm dò ý kiến được điền bởi cha mẹ hoặc người
chăm sóc cho em trẻ. Một nhân viên chuyên môn là
việc với gia đình em nhỏ sẽ xem xét và thảo luận kết
quả với gia đình.

Khám bệnh tổng quát, khám mắt và khám tai và trắc
nghiệm sự phát triển là những cách đều quan trọng để
theo dõi cách các con em tăng trưởng.

Những Ai Cần Trắc Nghiệm?

Tất cả các em bé từ lúc mới sinh cho tới 5 tuổi nên
được trắc nghiệm thường xuyên trước khi nhập học.

Khi Nào Thì Con Tôi Được Trắc Nghiệm?

Không có khi nào là quá sớm để có một cuộc trắc
nghiệm về sự phát triển của các em, đặc biệt khi quý
vị có những quan ngại về sự phát triển của con em
mình. Các em nên được trắc nghiệm sớm và thường
xuyên. Nếu xác định được nguy cơ sớm thì các em
sẽ được chữa trị sớm.

 Hàn Lâm Viện Khoa Nhi Đồng của Hoa Kỳ
khuyến khích sự trắc nghiệm sự phát triển tại
các cuộc khám bệnh thường xuyên tại văn
phòng bác sĩ với một phương cách trắc nghiệm
có phẩm chất cao.

Tôi Phải Đi Nơi Nào Trong Hạt Cam Để Có Được
Trắc Nghiệm Sự Phát Triển?

 Bác sĩ của quý vị
hoặc người chăm
sóc sức khỏe của
quý vị. Nói chuyện
với bác sĩ của con
em mình về sự phát
triển của các em,
đặc biêt nếu quý vị
có những điều quan
ngại. Hỏi về việc áp
dụng một phương
cách trắc nghiệm có
phẩm chất cao.

 Giúp Các Em Phát
Triển www.helpmegrowoc.org.
Xin gọi 1-866-476-9025 để được liên kết với những
cơ quan cộng đồng cung cấp trắc nghiệm và các dịch
vụ cho trẻ em từ sơ sinh đến 5 tuổi.

 Mạng Lưới Nâng Đỡ/Ủng Hộ Gia Đình
714-854-7762 www.familysupportnetworkca.com
Trắc nghiệm miễn phí được cung cấp mỗi tháng tại
các địa điểm khác nhau trong Hạt Cam cho các em
từ sơ sinh đến 5 tuổi. Những người chăm sóc hay
các bâc phụ huynh sẽ được liên lạc trực tiếp với các
chuyên viên trắc nghiệm cho trẻ em trong 7 lãnh
vực gồm có khả năng nói, nghe, thấy, và nhiều
lãnh vực khác nữa.


