
Chúng tôi muốn nghe từ quý vị! 
QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA MARYLAND VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÁ 

NHÂN (IEP - INDIVIDUALIZED EDUCATION PROGRAM) 

 

Nhóm Tập trung Cha mẹ và Học sinh 
 
 
Quý vị có phải là cha mẹ có con hay thanh thiếu niên trong IEP không? Chúng tôi muốn nghe 
về các trải nghiệm của quý vị! Điều gì đang có tác dụng tốt và những gì có thể được thực hiện 
để cải thiện cách trẻ em và thanh thiếu niên nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt được giáo dục tại 
các trường công lập Maryland? 
 
Tiểu Bang Maryland đang tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu thêm về giáo dục đặc biệt và 
quy trình của Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) tại trường của quý vị.  
 
Nếu đứa con hoặc thanh thiếu niên của quý vị, từ Mẫu giáo đến 21 tuổi, được giáo dục đặc biệt 
tại một trường công lập Maryland, vui lòng đăng ký để tham gia vào một nhóm tập trung gần 
quý vị. Sử dụng liên kết dưới đây để đăng ký. Các nhóm tập trung sẽ được tổ chức từ 6:30-
8:00 chiều ngày 30 tháng Năm tại địa điểm sau:  

 
Baltimore County Public Library - Cockeysville Branch 

9833 Greenside Dr 
 Cockeysville, MD 21030 

 
Chúng tôi cũng muốn nghe từ những học sinh được giáo dục đặc biệt, trong độ tuổi từ 10-21. 
Vui lòng nói với con của quý vị về việc tham gia. Học sinh phải có khả năng hiểu và trả lời các 
câu hỏi cơ bản. Một học sinh cho mỗi gia đình. Đăng ký là bắt buộc. Số chỗ có hạn.  
 
Sẽ có giải khát nhẹ và thẻ quà tặng $10. Sẽ có thông dịch viên (xin thông báo trước). Sẽ không 
có giữ trẻ.  
 
Đăng ký cho Cha mẹ: http://evite.me/kgBF4prBd7 
Đăng ký cho Học sinh: http://evite.me/hycRShkqG7 
 
Nếu có câu hỏi hoặc muốn được trợ giúp đăng ký, xin vui lòng liên hệ với Ashley của Parents' 
Place of Maryland tại số 410-768-9100 ext 106 hoặc là ashley@ppmd.org. 
 
 
 
 

 
 

Nghiên cứu được thực hiện bởi WestEd theo hợp đồng cho tiểu bang Maryland. 


