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CHÚ Ý 

 

CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TƯ/TẠI NHÀ 

Tìm trẻ 

 
Lowell Public Schools có trách nhiệm xác định bất kỳ trẻ nào có thể bị khuyết tật, là cư dân Lowell hoặc 

theo học tại một trường tư trong ranh giới địa lý của Lowell ngay cả khi học sinh không phải là cư dân 

Lowell, bao gồm cả học sinh học tại nhà. 

 

Lowell Public Schools cũng chịu trách nhiệm đánh giá những học sinh đó, xác định các em có đủ điều 

kiện nhận giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan theo luật Liên bang, IDEA (Đạo luật Giáo dục Cá 

nhân Khuyết tật) hoặc Luật Bang Massachusetts, 603 CMR 28 (Quy định Giáo dục Đặc biệt 

Massachusetts). 

 

Lowell Public Schools cũng cam kết xác định trẻ trước sinh nhật thứ ba để cung cấp dịch vụ can thiệp 

sớm cho trẻ em khuyết tật ba và bốn tuổi. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến phát triển của 

con và muốn trẻ được khám sàng lọc, vui lòng hoàn thành Yêu cầu Khám sàng lọc Phát triển trực tuyến. 

Khám sàng lọc chỉ diễn ra theo lịch hẹn. Sau khi bạn gửi mẫu đơn trực tuyến, nhân viên Phòng Giáo dục 

Mầm non sẽ liên hệ với bạn để theo dõi bất kỳ câu hỏi nào và sắp xếp lịch hẹn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 

nào, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Mầm non theo số 978-674-2050.  

 

Nếu bạn nghi ngờ rằng con có thể cần được đánh giá để xác định đủ điều kiện cho dịch vụ giáo dục đặc 

biệt, bạn có thể yêu cầu đánh giá miễn phí thông qua Văn phòng Giáo dục Đặc biệt, Lowell Public 

Schools. Vui lòng gửi yêu cầu đến LPSSpedReferrals@lowell.k12.ma.us. Nếu bạn có thắc mắc về quy 

trình đánh giá, vui lòng liên hệ với Phòng Giáo dục Đặc biệt, 155 Merrimack Street, 5th Floor, Lowell, 

MA hoặc gọi số 978-674-4322. 

 

 

Thông báo này được đưa ra tuân theo quy định của Tiểu bang và Liên bang về việc tiến hành những hoạt 

động Tìm trẻ nhằm xác định học sinh có thể cần được đánh giá để xác định đủ điều kiện cho dịch vụ giáo 

dục đặc biệt. 
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