Ngày Nhận Thức Về Tình Trạng Khuyết Tật
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những
ai đã đến nghe phát biểu của Kathie
Snow vào tuần trước tại hội nghị

Tháng 2/2016
Trong số này:
Ngày Nhận Thức Về Tình
Trạng Khuyết Tật

chuyên đề nhận thức về tình trạng
khuyết tật của chương trình Gia
Đình Và Cộng Đồng Cùng Đồng
Hành

(Family

and

Community

Together, hoặc FACT), hoặc những
ai đã tham gia đêm sinh hoạt mạng
xã hội cùng chúng tôi! Chúng tôi

Những Ngày Vận Động
Lập Pháp Trong Năm 2016
Hành Trình Việc Làm Của
Sam
Những Sự Kiện Sắp Diễn
Ra

đặc biệt cảm ơn các nhà tài trợ sự

Cập Nhật Từ Mạng Lưới
kiện của chúng tôi và tất cả các doanh nghiệp mà đã hiến tặng giải Gia Đình
thưởng cho buổi đấu giá bằng phiếu của chúng tôi: Massage ESEA

Envy, Pittock Mansion, Bảo Tàng Thiếu Nhi Portland (Portland Thông Tin về Bằng Cấp
Children's Museum), và Killer Burger.
Trong danh dự của chuyến thăm vùng Tây Bắc Thái Bình Dương
của Kathie, chúng tôi mời quý vị đọc một trong những bài viết nổi
tiếng của cô, "Vấn Đề với 'Vấn Đề' (The Problem with 'Problem')."
Cô viết: "Hãy suy nghĩ về hai câu hỏi sau đây. Quý vị có thường
xuyên chia sẻ với bạn bè, người quen và kể cả người lạ, những
điều riêng tư và/hoặc tiêu cực nhất về cuộc sống của quý vị hay
không? Quý vị có thường xuyên kể chi tiết những gì quý vị cần
bằng cách mô tả 'những vấn đề' của quý vị hay không? Rất có thể,
câu trả lời của hai câu hỏi trên là 'không.' Nếu chúng ta không làm

trong Oregon

điều đó với chính chúng ta, thì chúng ta không nên làm điều đó với những người khuyết
tật."
Đọc Thêm

Những Ngày Vận Động Lập Pháp Trong Năm 2016
Phiên họp lập pháp của năm nay ngắn hơn, nhưng
điều đó không có nghĩa là quý vị không thể được
tham gia vào các vấn đề quan trọng nhất đối với gia
đình quý vị.
Liên Minh Ủng Hộ Người Khuyết Tật Phát Triển
(Oregon DD Coalition) đang tổ chức hai ngày vận
động trong tháng này: hôm nay, ngày 01 tháng Hai,
và thứ Năm, ngày 25 tháng Hai. Đây là thời điểm
để cho Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu của quý vị biết lý
do vì sao những dịch vụ dành cho người khuyết tật
phát triển quan trọng đối với quý vị và gia đình quý vị!

Chúng tôi khuyến khích mọi người mặc màu vàng để
biểu hiện tinh thần thống nhất.
Hãy ở lại để tham gia đêm sự kiện xã hội của chúng tôi (từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối) để
tích cực ủng hộ tăng cường nhận thức về tình trạng khuyết tật cùng với thức uống, món
khai vị và các buổi thảo luận tuyệt vời! Đây là cơ hội tuyệt vời để kết nối đến các gia đình
khác, với mạng lưới các chuyên gia và tán gẫu với diễn giả quốc gia, bà Kathie Snow.
Giá vé $20 bao gồm món khai vị, thức uống miễn phí, âm nhạc và đấu giá kín.
Đọc Thêm

Hành Trình Việc Làm của Sam
"Lúc Sam còn học trung học, giáo viên của anh không tin là anh có thể tìm được việc
làm. Họ đã đặt kỳ vọng rất thấp ở con tôi, và tôi đã cho phép điều đó ảnh hưởng đến tầm
nhìn của tôi đối với Sam. Đó là một điều khó thay đổi, khi trong suốt một thời gian rất lâu,
điều duy nhất mà gia đình chúng tôi nghe được là những gì Sam không làm được, sẽ
không làm được, sẽ không bao giờ có thể làm. Cái tồi tệ nhất là khi chính bản thân Sam
cũng bắt đầu tin vào điều đó. Khi chúng tôi trình bày với một chuyên gia chuyển tiếp

sang trung học là ước mơ của Sam là được

làm việc trong phát thanh radio, thì chúng tôi
nhận được câu trả lời mà tôi gọi là một diễn
thuyết về "ước mơ so với thực tế" - tức là,
chúng tôi đã không đang sống trong thực tế
nếu chúng tôi nghĩ rằng Sam có khả năng
đảm nhận một công việc, huống chi là làm
việc trong ngành phát thanh vì lý do vấn đề
giao tiếp của Sam. Điều này làm cho chúng
tôi mất hết hy vọng, và Sam trở nên vô cùng nội tâm, lãnh đạm và xa lánh cuộc sống...
Cuối cùng, chúng tôi gặp được một nhóm chuyên gia phục hồi chức năng nghề nghiệp,
trong đó có một chuyên gia phát triển công việc mới, người mà đã hăng hái ủng hộ kỳ
vọng tìm việc làm của chúng tôi dành cho Sam và tin vào kế hoạch riêng biệt cho cá
nhân Sam..."
Đọc Thêm
Những Sự Kiện Sắp Diễn Ra
Chuyển Tiếp Sang Mẫu Giáo
Quý vị có biết sự khác biệt giữa Chương Trình Dịch Vụ Theo Từng Gia Đình
(Individualized Family Service Plan, hoặc IFSP) và Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân
(Individualized Education Program, hoặc IEP) không? Còn quá trình chuyển tiếp từ
Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Mầm Non (Early Childhood Special Education, hoặc
ECSE) sang Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân thì sao? Nếu những cụm từ viết tắt này
làm cho quý vị cảm thấy mất tự tin hay hoang mang, hãy đến dự một khóa huấn luyện
của FACT về đề tài Chuyển Tiếp Sang Mẫu giáo trong tháng này:


Ngày 4 Tháng 2 ở Clackamas



Ngày 16 Tháng 2 ở Bend



Ngày 17 Tháng 2 ở Redmond



Ngày 22 Tháng 2 ở Prineville



Ngày 24 Tháng 2 ở Madras

Tìm hiểu về Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP)
Trong lúc chúng ta đang tiến vào giai đoạn mở đầu của mùa Chương Trình Giáo Dục Cá
Nhân, bây giờ là lúc để chuẩn bị! Chúng tôi đang cung cấp hội thảo phổ biến của chúng
tôi, "Tìm Hiểu về Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Understanding the IEP)" trên trực
tuyến (webinar) một vài lần trong tháng này tại thời điểm thuận tiện cho QUÝ VỊ:



Myrtle Creek, ngày 3 Tháng 2* (khóa này sẽ được tổ chức dưới đề tài chung cùng với

một khóa khác, "Hành Vi và Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Behavior and the
IEP")


Portland, ngày 3 Tháng 2



Khóa trực tuyến, ngày 4 Tháng 2



Khóa trực tuyến, ngày 16 Tháng 2

Giới Thiệu về Kế Hoạch Hỗ Trợ Cá Nhân (Individual Support Plan, hoặc ISP)
Tháng trước, chúng tôi có cung cấp hội thảo chuyên đề Điều Hướng các Dịch Vụ Khuyết
Tật Phát Triển (Navigating DD Services workshop) của chúng tôi; tháng này, hãy cùng
chúng tôi tham khảo các kế hoạch hỗ trợ cá nhân: làm thế nào để xác định các hỗ trợ
cần thiết cho con quý vị, truy cập các dịch vụ thông qua K-Plan, và nghe những câu
chuyện thực tế từ các bậc cha mẹ giống như quý vị. Khóa huấn luyện này sẽ được tổ
thức tại Portland vào ngày 8 tháng 2.
Hội Nghị Trong Vùng
Hội Nghị Trong Vùng của FACT sẽ đến với Seaside vào
Thứ Bảy, ngày 13 Tháng 2! Chúng tôi dồn tất cả những

khóa huấn luyện hàng đầu của chúng tôi vào một ngày, từ
8 giờ sáng đến 4 giờ chiều (bao gồm bữa ăn trưa). Miễn
phí cho các gia đình/người chăm sóc! Hãy đến tham gia
cùng chúng tôi tại Civic and Convention Center ở Seaside
và dự các khóa huấn luyện sau:


Tìm Hiểu về Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân



Hãy Bắt Đầu! Chuẩn bị cho Tiến Trình Chuyển Tiếp

Sang Tuổi Trưởng Thành



Chuẩn bị cho Tiến Trình Chuyển Tiếp Thành Công sang

Lớp Mẫu Giáo


Tìm Hiểu Về Các Quyền và Các Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục Của Chương Trình

Giáo Dục Đặc Biệt Của Quý Vị


Khởi Đầu bằng Ước Mơ: Giới thiệu về Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm

và Hồ Sơ Lý Lịch Một Trang


Hãy là một Phụ huynh trong chương trình FACT để trở thành một Cố Vấn Phụ Huynh

Cập Nhật Từ Mạng Lưới Gia Đình
Gia đình quý vị có một
thành viên mong muốn

Đạo Luật Giáo Dục Tiểu Học và Trung
Học

(Elementary

and

Secondary

Education Act, hoặc ESEA) là gì?

làm nhà văn? Tại sao

Đạo Luật Tiểu Học và Trung Học, thường

không giúp họ tìm hiểu về

được gọi là Đạo Luật Mỗi Học Sinh Thành

các cuộc thi viết văn dành

Công (Every Student Succeeds Act, hoặc

cho trẻ em? Đây có thể là một phương

ESSA), được Tổng thống Obama ký vào

pháp tuyệt vời để đưa những quan điểm

tháng Mười Hai năm 2015. ESSA được

của thanh thiếu niên bị khuyết tật lên các

xem là kế thừa từ Đạo Luật Không Trẻ Em

phương tiện truyền thông chính thống.

Nào Bị Bỏ Rơi (No Child Left Behind).

Ngoài ra còn có các tạp chí và ấn phẩm
trực tuyến khác, nơi trẻ em có thể gửi bài
viết của mình. Cơ hội có đủ cho độ tuổi từ
Mẫu Giáo đến lớp 12.
Đọc Thêm

Các tổ chức ủng hộ người khuyết tật rất
hài lòng với những điều lệ của Đạo Luật
Mỗi Học Sinh Thành Công mà trong đó
có nhấn mạnh trách nhiệm duy trì tiêu
chuẩn giáo dục cao cho học sinh khuyết
tật. Tổ Chức Hội Chứng Down Quốc Gia

Các buổi gặp mặt phụ huynh của Hệ Thống

(National Down Syndrom Society) đã đưa

Gia Đình Cùng Đồng Hành (FACT) vẫn

ra một bài viết rất hay, xác định các lĩnh

đang được tiếp tục mạnh mẽ! Hãy tham gia

vực chính cần được cải tiến, ví dụ như

cùng chúng tôi, ngồi xuống uống ly cafe và

việc chuyển trách nhiệm cho các tiểu

thảo luận vào ngày Thứ Năm thứ ba (third)

bang, nâng cao tiêu chuẩn học tập, và kết

mỗi tháng (ngày 18 tháng 2) tại Thành phố

hợp thiết kế phổ quát trong nguyên tắc

Lincoln.

học tập.
Đọc Thêm

Thông Tin về Bằng Cấp trong Oregon
Một sắc lệnh hành chính mới chính thức có hiệu lực vào tháng 12 năm 2015 sẽ ảnh
hưởng đến các sinh viên nhận bằng tốt nghiệp mở rộng. "...Điều 329.451 của Đạo Luật
Sửa Đổi Oregon loại bỏ yêu cầu là học sinh phải hoàn thành nhiều cuộc đánh giá luân
phiên để có đủ điều kiện nhận một bằng tốt nghiệp mở rộng. Những thay đổi này cũng
loại bỏ các ngôn ngữ khó hiểu trong các yêu cầu hội đủ điều kiện. Nói cụ thể, những thay
đổi này cho phép học sinh hội đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp mở rộng nếu các em có
tài liệu chứng minh là các em vốn không có khả năng duy trì thành thích phù hợp với cấp

lớp của mình vì bị rào cản nghiêm trọng trong việc học tập và khả năng hấp thụ kiến
thức, vì có một bệnh tật ngăn cản khả năng đạt thành tích, hoặc vì có một thay đổi trong
khả năng tham gia vào các hoạt động theo cấp lớp do một căn bệnh hoặc thương tích
nghiêm trọng mà đã xảy ra sau lớp tám và loại bỏ các yêu cầu liên quan đến các cuộc
đánh giá luân phiên. Hơn nữa, các quy định mới yêu cầu các khu học chánh hoặc
trường bán công cung cấp thông tin về bằng tốt nghiệp mở rộng đến các bậc cha mẹ
hàng năm."
Đọc Thêm

Đường Dây Hỗ Trợ của FACT: (503) 786-6082
Số điện thoại gọi miễn phí: 1 (888) 988-3228
Nhân viên của Mạng Lưới FACT luôn sẵn sàng trả
lời các thắc mắc, hỗ trợ những mối quan tâm về
giáo dục đặc biệt và giúp đỡ các gia đình chuẩn bị
cho các cuộc họp của Chương trình IEP.
Quý vị cũng có thể nộp một yêu cầu trực tuyến
qua Đường Dây Hỗ Trợ của Mạng Lưới FACT.

Tổ Chức Gia Đình Và Cộng Đồng Cùng Đồng
Hành (FACT) là một tổ chức gia đình hàng đầu
cùng phối hợp làm việc để tạo điều kiện dễ dàng
cho việc thay đổi tích cực dành cho các cá nhân
và gia đình có trải nghiệm tình trạng khuyết tật,
thay đổi về các chính sách, hệ thống và thái độ
dành cho tình trạng khuyết tật, thông qua sự hỗ
trợ, vận động ủng hộ và quan hệ hợp tác của các
gia đình
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