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Không Đồng Ý

Đồng Ý
Rất Tán Thành

Hoàn Toàn Tán Thành
KHẢO SÁT GIA ĐÌNH VỀ CÁC DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM

HƯỚNG DẪN
Vui lòng không điền vào mẫu khảo sát ngày bằng bút có ngòi bằng nỉ.

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC DỊCH VỤ CAN THIỆP SỚM ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH QUÝ VỊ

Trong năm ngoái, các dịch vụ Can Thiệp Sớm đã giúp tôi và/
hoặc gia đình tôi:

- cảm thấy rằng tôi có thể giải quyết những khó khăn trong việc nuôi dưỡng một đứa con có nhu cầu đặc biệt.

- hình dung ra được những giải pháp cho những vấn đề phát sinh.

- cảm thấy rằng những nỗ lực của tôi đang giúp đỡ con tôi.

- hiểu được các nhu cầu đặc biệt của con tôi.

- có các hoạt động với và dành cho con tôi, có ích cho sự phát triển của con tôi.

- tìm hiểu các quyền của con tôi và gia đình tôi liên quan đến các dịch vụ Can Thiệp Sớm.

- hiểu được vai trò của những người làm việc với con tôi và gia đình tôi.

- giao tiếp hiệu quả hơn với những người làm việc với con tôi và gia đình tôi.

- cảm thấy rằng gia đình tôi sẽ được chấp nhận và chào đón trong cộng đồng.

- cảm thấy rằng con tôi sẽ được chấp nhận và chào đón trong cộng đồng.

- có thể đánh giá tiến bộ mà con tôi đang đạt được.

- hiểu được cách hoạt động của hệ thống Can Thiệp Sớm.

- cảm thấy rằng tôi có thể nhận được các dịch vụ và hỗ trợ mà con tôi và gia đình cần đến.

- thực hiện các hoạt động có ích cho con tôi ngay cả vào những lúc căng thẳng.

- kiểm soát hành vi của con tôi hiệu quả hơn.

- thực hiện những thay đổi trong sinh hoạt thường nhật của gia đình có lợi cho đứa con có nhu cầu đặc biệt của tôi.

- cảm thấy tin tưởng hơn vào các kỹ năng của mình với tư cách là cha mẹ.

- nhận được các dịch vụ mà con tôi và gia đình cần đến.

- biết được nơi để được hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của gia đình tôi.

- biết được nơi để được hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu của con tôi.

- tìm hiểu các dịch vụ trong cộng đồng.

- tham gia các hoạt động điển hình dành cho trẻ em và gia đình trong cộng đồng của tôi.

Quan Hệ Của Tôi đối với Đứa Trẻ: 

Mẹ 

Cha

Ông bà

Cha Mẹ Nuôi

Khác:

Tuổi Của Đứa Trẻ Khi Lần Đầu Được Giới Thiệu Đến Dịch Vụ Can Thiệp Sớm:
Từ lúc mới sinh đến 1 tuổi
1-2 tuổi
2-3 tuổi

LƯU Ý: Quý vị có thể bỏ qua bất kỳ mục nào không phù hợp với gia đình mình. 

Vui lòng gửi lại bản khảo sát để trong phong bì kèm theo, 
đã thanh toán cước phí, đến:

P.O. Box 958469  Lake Mary, FL 32795-9923

Cám ơn quý vị đã tham gia!
7337289616

Khảo sát này dành cho các gia đình nhận được các dịch vụ can thiệp 
sớm thông qua Chương Trình Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ của Maryland. 
Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp định hướng các nỗ lực cải thiện 
dịch vụ và cải thiện kết quả dành cho trẻ em và gia đình.

Tô đầy vòng tròn:   Thư Thế Này:            Không Phải Thế Này:

Đối với mỗi câu bên dưới, 
vui lòng chọn một trong các 

lựa chọn trả lời sau đây:


