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Early Stages là gì?
Early Stages là một trung tâm chẩn đoán thuộc Sở Học Chính DC chuyên phục vụ cho 
các trẻ em từ 2 tuổi 8 tháng đến 5 tuổi 10 tháng. Chúng tôi giúp phát hiện bất cứ tình 
trạng chậm phát triển nào mà con em quý vị có thể gặp phải và sắp xếp các dịch vụ để 
giải quyết tình trạng đó. 

Chúng tôi có thể phục vụ bất kỳ trẻ em nào đi học tại một trường công lập trong học 
khu DC, học tại nhà hoặc chưa đi học. Xin gọi điện thoại cho chúng tôi nếu con em học 
ở trường bán công (charter school), chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm đúng người để trao 
đổi. Nếu con em theo học tại trường tư thục hoặc một trung tâm chăm sóc trẻ em/nhà 
trẻ ở DC, chúng tôi có thể hợp tác với quý vị, ngay cả nếu quý vị sống ngoài DC. Tất cả 
các dịch vụ của chúng tôi đều cung cấp MIỄN PHÍ. 
......................................................................................................................

Khi nào tôi nên gọi tới Early Stages?
Nếu quý vị đang lo lắng về cách đi đứng, nói chuyện, chơi đùa, học tập hay hành vi 
của con em thì không nên chờ cho đến khi các vấn đề đó sẽ tự biến mất khi con em  
lớn lên. Các chuyên gia tại trung tâm tiện lợi dành cho gia đình của chúng tôi sẽ hợp 
tác làm việc với quý vị để nhận biết, xác định các điểm mạnh của con em cũng như 
các lĩnh vực mà con em có thể cần hỗ trợ thêm. Trong 5 năm đầu đời trẻ mới lớn là 
quan trọng nhất đối với quá trình phát triển của các em.  Trẻ nhận được dịch vụ càng 
sớm thì các nhu cầu cần được giúp sẽ càng giảm đi hoặc thậm chí không còn cần nữa 
khi lớn lên.

Early Stages có thể cung cấp những dịch vụ gì?
Tất cả trẻ em được giới thiệu đến Early Stages sẽ được khám sơ chẩn về khả năng 
phát triển. Nếu cần thiết, con em sẽ được đánh giá kỹ lưỡng, chuyên môn hơn và 
nhận được các dịch vụ cần thiết. Một trong những dịch vụ mà Early Stages có thể 
giới thiệu bao gồm các dịch vụ học tập đặc biệt, trị liệu ngôn ngữ/âm ngữ, vật lý trị 
liệu, chức năng trị liệu, các dịch vụ tâm lý, và các dịch vụ giúp đở về hành vi. 

Chuyện gì sẽ diễn ra nếu con tôi cần được đánh giá ?
Gia đình quý vị sẽ được chỉ định gặp một Điều Phối Viên Chăm Sóc Gia Đình, là người 
sẽ trợ giúp quý vị trong toàn bộ tiến trình đánh giá của chúng tôi từ đầu cho đến khi 
kết thúc.  Vị này sẽ liên lạc với quý vị trước buổi đánh giá để đảm bảo rằng quý vị 
hiểu rõ cách thức và sự việc sẽ như thế nào. Tới ngày kiểm tra, con em sẽ gặp một 
nhóm các chuyên gia. Nhóm này sẽ dùng các hoạt động chơi đùa để đánh giá và 
dành đủ thời gian để giúp con em cảm thấy thoải mái và quý vị cũng sẽ có thể theo 
dõi toàn bộ buổi đánh giá này.
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Ai quyết định con tôi sẽ nhận dịch vụ gì?
Quý vị và các thành viên của nhóm đánh giá sẽ cùng nhau đưa ra các quyết định 
chung của nhóm. Quý vị cũng có thể mời những người khác tới tham gia nếu 
muốn. Nhóm đánh giá này sẽ xác định xem con quý vị có thể cần loại dịch vụ gì và 
cần theo học ở trường học nào để nhận được các dịch vụ đó. Điều Phối Viên Chăm 
Sóc Gia Đình sẽ làm việc với chuyên viên sắp xếp để xác định xem trường học nào 
sẽ là trường học tốt nhất để yểm trợ cho các nhu cầu của con em, và sẽ đảm bảo 
rằng tất cả các hồ sơ, giấy tờ sẽ được gởi tới trường cho con em. 

Các Trung Tâm Early Stages ở đâu?
Trung tâm Early Stages trong Cơ sở Giáo dục Walker Jones EC, tọa lạc tại 1125 New 
Jersey Avenue NW. Trước trung tâm có trạm dừng của xe buýt số 96, và gần nhất 
là trạm xe điện Union Station, tuyến xe màu đỏ và trạm xe điện Mt. Vernon Square 
-7th Street Convention Center, tuyến xe màu xanh lá cây và màu vàng. Đậu xe ngoài 
đường được miễn phí trong vòng 3 tiếng, có chổ trống thì đậu.

Trung tâm Early Stages trên đường Minnesota Avenue, tọa lạc tại 4058 Minnesota 
Avenue, NE. Trung tâm này ngay cạnh trạm xe điện Minnesota Avenue Metrorail 
Station, tuyến xe màu cam và có một số tuyến xe buýt. Có thể đậu xe ngoài đường 
trong khu xóm và trong bãi đậu xe của Metro (phải có thẻ SmarTrip). 

Các gia đình bắt đầu với Early Stages như thế nào?
1. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với trung tâm. 

2. Người biết con em quý vị và cảm thấy lo ngại cho con em cũng có thể liên lạc với 
trung tâm (ví dụ như người giữ trẻ, giáo viên, bác sĩ, hoặc chuyên gia). Trong những 
trường hợp này, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu mọi 
việc khi có sự cho phép của quý vị. 

Cách tốt nhất để liên lạc với Early Stages là gì?
Cách tốt nhất chính là cách dễ dàng nhất cho quý vị!
 
•  Gọi Điện thoại: 202-698-8037
•  Gởi Fax : 202-654-6079
• Gởi E-mail : referral@earlystagesdc.org
•  Tìm các Mẫu Đơn Trên Mạng: www.earlystagesdc.org 
•  Hoặc ghé vào một trong các trung tâm của chúng tôi.

Nếu con em quý vị chưa được 2 tuổi 8 tháng, xin liên lạc với Chương Trình 
Can Thiệp Sớm của DC  cho “Một Khởi Đầu Vững Chắc”, (Strong Start, DC 
Early Intervention Program) ở số (202) 727-3665.


