
Attachment B (Phụ Kiện B) 
 

Các Trường Công Lập Quận Montgomery 
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình Các Học Sinh Khuyết Tật 

 
Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt (DSES) coi các phụ huynh/giám hộ như là những các 
cộng tác viên quý giá với các học sinh và nhân viên trường học trong việc hoạch định các dịch 
vụ của học sinh qua tiến trình làm quyết định cho Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân Hóa.  DSES 
cung cấp hướng dẫn cho phụ huynh/giám hộ để bảo đảm là họ biết về các tiến trình và thủ tục 
liên quan đến điều kiện hợp thức và các dịch vụ giáo dục đặc biệt.  Ngoài ra, nhân viên DSES 
làm việc để nuôi dưỡng một cộng tác tốt đẹp với phụ huynh – trường học có tính tích cực cho 
các cơ hội giáo dục và thành công tăng cao cho tất cả mọi học sinh.  Các giám sát viên của 
chương trình giáo dục đặc biệt và các giám sát viên chương trình là các cầu nối cho các phụ 
huynh/giám hộ, cùng với nhân viên trường học. DSES cung cấp các nguồn tài nguyên điện tử và 
các tài liệu hướng dẫn liên hệ đến các chương trình giáo dục đặc biệt, các biện pháp bảo vệ thủ 
tục , và Các Câu Hỏi Thông Thường cho phụ huynh/giám hộ.  Các nguồn tài nguyên điện tử có 
thể tìm thấy ở trang mạng DSES tại www.montgomeryschoolsmd.org/departments/special-
education/ và cũng có trong bản in khi có yêu cầu.  Để có thêm thông tin về các dịch vụ giáo dục 
đặc biệt trong quận Montgomery, xin hãy liên lạc với DSES tại 301-279-3135, 850 Hungerford 
Drive—Phòng 230, Rockville, Maryland 20850 hay 301-279-3125 TTY.  
 
Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ của Child Find cho các Gia Đình: 
 
• Các Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Dưới Ba Tuổi 

Phụ huynh/giám hộ của các học sinh tuổi từ mới sanh đến ba tuổi nên liên lạc với Chương 
Trình Các Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Dưới Ba Tuổi của Quận Montgomery để yêu cầu một thẩm 
định nếu họ có quan tâm về sự phát triển của con họ tại 240-777-3997. 

 
• Chuẩn bị đi học 

Nhóm Child Find cung cấp các thẩm định về phát triển miễn phí cho các trẻ em từ ba tuổi đến 
lớp mẫu giáo.  Đây cũng là nơi khởi sự cho các gia đình chuyển đến Quận Montgomery mà có 
con ở tuổi đi học đã được nhận diện từ trước là có khuyết tật.  Các gia đình không cư ngụ 
trong quận có quan tâm về sự phát triển của con họ mà học tại một trường chuẩn bị đi học hay 
trung tâm trông trẻ đặt tại Quận Montgomery cũng có thể liên lạc với nhóm Child Find.  Để 
thêm thông tin, xin liên lạc: 

 
• Nhân viên Child Find giữa 8 giờ 30 sáng và 5 giờ chiều: 301-230-5966 
• Đường Dây Tiếng Tây Ban Nha: 301-230-5967 
• Đường Dây Ghi Danh Child Find 24 Tiếng:  301-947-6080 
• Đường Dây Ghi Danh Child Find:  301-947-6080 

 
• Tuổi Đi Học 

Phụ huynh/giám hộ các học sinh tuổi đi học (K–21) nên liên lạc với trường trong khu vực 
đang ở để có thêm thông tin về các dịch vụ thẩm định chương triǹh giáo dục đặc biệt. 

 
• Trường Tư/Tôn Giáo 

Phụ huynh/giám hộ các học sinh trường tư/tôn giáo (K–21) nên liên lạc với Division of 
Business, Fiscal and Information Systems tại 301-279-3166. 
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