NHỮNG VIỆC MANG LẠI HIỆU
QUẢ CHO KENTON

CÁC ƯU ĐIỂM, KHẢ
NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ

NHỮNG VIỆC KHÔNG
MANG LẠI HIỆU QUA



Thể thao! Chơi, xem



Lớn tiếng



Sử dụng kỹ thật để giao tiếp rõ ràng



Tỏ ra chán nản

hơn



Không có những thư giãn cho



Cậu bé là một học sinh thông minh



Có khiếu hài hước tuyệt vời



Thích đọc sách từ khi còn nhỏ



Những lựa chọn rõ ràng, dễ phân biệt



Có tấm lòng đồng cảm



Dành thời gian để vận động cơ thể và



Thúc giục cậu bé



Thích giúp đỡ người khác; cậu bé

vui chơi để loại bớt năng lượng dư



Lặp đi lặp lại các hướng dẫn theo

thích đóng góp ý kiến và học hỏi

thưà



giác quan

cùng một cách

bằng cách thực hành



Thích ăn uống!



Giám sát chặt chẽ

Rất kiên quyết



Nói với cậu bé PHẢI làm gì, không



Quá nhiều điều kích thích thị giác



Mong muốn cậu bé thụ động



Người học hỏi nhiều qua quan sát



Người giải quyết vấn đề



Độc lập!



Thích thể thao



Lái xe đạp hai bánh



Người học có đa giác quan



Yêu quý người bạn thân Mike

hẳn là KHÔNG được làm gì


Khiến cậu bé có cảm giác như là cậu
bé đang đóng góp cho sinh hoạt của
một nhóm



Được bạn bè bao quanh



Đọc sách để giải trí



Tham gia đầy đủ lớp học về
giáo dục phổ thông



Tốt nghiệp trung học phổ

Để tạo ra cuộc sống

thông với văn bằng được

đầy đủ, phong phú,

sửa đổi hoặc được mở rộng


Vào đại học



Làm việc toàn thời gian, có ý



độc lập cho Kenton
trong cộng đồng với

nghĩa, có lương thực sự với

các hỗ trợ cần thiết

trợ cấp

để thành công.

Cơ hội để cậu bé phát huy
khả năng cuả mình



Được gia nhập và chấp nhận
trọn vẹn trong cộng đồng

Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm

