Viện Gắn Kết Phụ Huynh: Học Tập Suốt Đời và
Khả Năng Lãnh Đạo (Leadership and Lifelong
Learning, PIE:L3)
Chương Trình Hỗ Trợ Sớm Dành Cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Early Support for Infants and
Toddlers, ESIT) của Sở Học Tập Sớm (Department of Early Learning) đang tìm kiếm các phụ
huynh/người chăm sóc có kinh nghiệm khác nhau để tham gia vào Hội Đồng Điều Phối Liên
Ngành Tiểu Bang (State Interagency Coordinating Council, SICC) của Viện Gắn Kết Phụ Huynh:
Chương trình Học Tập Suốt Đời và Khả Năng Lãnh Đạo.
PIE là chương trình đào tạo 12 tháng dành cho phụ huynh/người chăm sóc có con em có các
nhu cầu đặc biệt và những người hiện không làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm. (Chúng tôi
sẽ dành chỗ cho một phụ huynh làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm ít hơn 18 tháng).


Phụ huynh/Người chăm sóc sẽ tìm hiểu về:
 Quy Tắc Yêu Cầu của Robert (khuôn mẫu thường được sử dụng trong các cuộc họp
công cộng)
 Hội Đồng Điều Phối Liên Ngành Tiểu Bang và vai trò của hội đồng trong việc cố vấn
và hỗ trợ ESIT
 Hệ thống can thiệp sớm
 Khả năng lãnh đạo và ủng hộ
 Thuyết trình và phát biểu trước công chúng

Vào cuối chương trình, các phụ huynh có thể lựa chọn để trở thành hội viên của ủy ban thường
trực SICC.
Phụ huynh/người chăm sóc sẽ phát triển các kỹ năng để trở thành ứng viên thích hợp cho hội
đồng nhà trường hoặc các cơ quan của chính phủ. Đây là nền tảng thực hành tuyệt vời cho các
cơ hội lãnh đạo.
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1) Tên (Tên và Họ)

2) Địa chỉ gửi thư

3) Số điện thoại

4) Địa chỉ email

5) Quý vị thuộc sắc tộc nào?
Người Mỹ gốc Ấn hoặc người Alaska Bản địa
Người châu Á
Người Hawaii Bản địa hoặc người dân đảo Thái Bình Dương khác
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi
Người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha hoặc La-tinh
Người da trắng
Không muốn trả lời
Sắc tộc riêng
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6) Quý vị nói những ngôn ngữ nào?

7) Quý vị có cần thông dịch viên không?
Có
Không
8) Vui lòng liệt kê ngày sinh của con em quý vị.

9) Con em quý vị có các nhu cầu đặc biệt không?
Có
Không
10) Con em quý vị đã từng nhận được các dịch vụ can thiệp sớm.
Có
Không
Nếu có, khi nào?
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11) Quý vị quan tâm đến điều gì nếu trở thành hội viên của PIE?

12) Vui lòng cho chúng tôi biết liệu quý vị có thể tham gia vào các mục sau không.
Tối đa 7 cuộc gọi điện thoại/họp trực tuyến
Tối đa 5 cuộc họp trực tiếp diễn ra trong hai ngày (chi phí đi lại và chăm sóc trẻ được đài thọ)
Xem xét và cung cấp ý kiến phản hồi về các tài liệu bằng văn bản giữa các cuộc họp
13) Quý vị có thời gian từ ngày 2-4 tháng 5 năm 2018 để tham dự Hội Nghị Thời Thơ Ấu và Sơ Sinh ở Tacoma
không? (chi phí đi lại và chăm sóc trẻ được đài thọ)
Có
Không
Có thể
14) Quý vị có bất kỳ kinh nghiệm can thiệp sớm chuyên nghiệp nào không?
Có
Không
Nếu có, quý vị đã làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm được bao lâu?
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15) PIE sử dụng webcam trong các cuộc họp trực tuyến. Quý vị có sẵn lòng sử dụng webcam để họp không? (Nếu
quý vị cần webcam, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị)
Có
Có, và tôi cần webcam
Không chắc chắn
Không

Nộp Bản In Biểu Mẫu Quan Tâm này
Qua email:

Qua đường bưu điện:

Nộp trực tiếp tại:

suzanne.rose@del.wa.gov

DEL ESIT Program
Attention: Sue Rose
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970

Department of Early Learning
Attention Sue Rose
1110 Jefferson Street SE
Olympia, WA 98501

Hãy thoải mái liên hệ với Sue Rose (suzanne.rose@del.wa.gov) nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.
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