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TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN
PHỤ HUYNH VÀ THÔNG TIN

Để biết thêm tin tức,
hãy vào www.factoregon.org

(503) 786-6080
1 (888) 988-3228 ext. 303
info@factoregon.org
www.factoregon.org

Phụ huynh có con em đang nhận
dịch vụ giáo dục đặc biệt giữ vai trò
vô cùng quan trong toán Chương
Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP). Với tư
cách Trung Tâm Huấn Luyện Phụ
Huynh và Thông Tin của Oregon,
FACT sẵn sàng giúp quý vị trở nên
thành viên có năng lực trong toán
của con em quý vị.
Quý vị là người ngưỡng mộ và cổ
động viên số một của con em quý vị!
Với ý nghĩ đó, FACT cung cấp các dịch vụ sau đây để hỗ trợ quý vị:

Huấn luyện, Hội thảo, và Dịch vụ tại chỗ
Huấn luyện được ghi vào lịch trình trên toàn tiểu bang. Nếu quý vị
quan tâm đến việc hợp tác với FACT để mang lại một cơ hội huấn
luyện cho nhóm phụ huynh của quý vị, tổ chức hay cộng đồng nhà
trường, gửi email cho chúng tôi tại info@factoregon.org. Huấn
luyện trực tuyến và hội thảo trên web cũng có sẵn trên trang web
của chúng tôi ở bất cứ lúc nào, ban ngày hay ban đêm.

Thông tin và Tài nguyên
Truy cập trang web của chúng tôi tại www.factoregon.org để tìm
hiểu thêm về FACT, tìm được nơi cấp tin tức và các
nguồn tài nguyên, và ghi tên vào bản tin điện tử
của FACT. FACT cũng có trên Facebook tại
https://www.facebook.com/FACToregon và
Twitter vào @FACTOregon.

Đường dây trợ giúp có sẵn qua điện thoại và Email
Nhận giải đáp cho các câu hỏi về Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân
(IEP), xác định các nguồn tài nguyên, và kết nối với nhân viên FACT
để được hỗ trợ thêm bằng cách gửi một yêu cầu qua đường dây
trợ giúp về Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) tại số
(503) 786-6080, 1 (888) 988-3228 ext. 303 hoặc qua
email: IEPhelpline@factoregon.org.

Cố Vấn Phụ Huynh IEP
Phụ Huynh Cố Vấn Phụ Huynh của FACT có sẵn để hỗ trợ các phụ
huynh được giới thiệu trong việc chuẩn bị cho quá trình cuả IEP,
bao gồm kết nối trước để soạn thảo phần góp ý kiến của phụ
huynh, xác định tầm nhìn cho tương lai của con em quý vị, chia sẻ
lời khuyên về cách để làm nổi bật những điểm mạnh của đứa trẻ,
và huấn luyện quý vị về cách truyền đạt hiệu quả những nhu cầu
của quý vị với nhân viên nhà trường. Vai trò của người cố vấn là
làm việc với quý vị trước buổi họp bằng nhiều cách để tăng phần
tích cực tham gia cua quý vị đến tối đa.

Liên lạc với FACT:
(503) 786-6080 | (888) 988-3228 ext.303 | info@factoregon.org
Muốn để lại lời nhắn với một ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, gọi
(503) 786-6080 hoặc 1 (888) 988-3228, và bấm 303. Phối Viên Giao
Tiếp của FACT sẽ kết nối với quý vị.Trang web của FACT có sẵn 120
ngôn ngữ khác nhau! Trên www.factoregon.org, nhằm con chuột ở
phía trái trên hộp màu xanh cho đến khi "Select Language" xuất
hiện, sau đó bấm vào mũi tên cho ngôn ngữ mà quý vị cần.

