
Maryland có Điều phối viên Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình 
trong từng khu vực pháp lý để hỗ trợ cho những 
gia đình có trẻ khuyết tật từ sơ sinh đến 21 tuổi. 
Danh mục Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình có trên trang 
web www.mdecgateway.org. Nếu quý vị cần 
hỗ trợ hoặc thông tin thêm về nhận diện trẻ em 
khuyết tật, hãy gọi chúng tôi.

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/ 
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
200 West Baltimore  Street, 9th floor
Baltimore,  Maryland  21201
Điện thoại miễn phí 1-800-535-0182
Fax 410-333-8165
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Hãy gọi cho 
chúng tôi!
1-800-535-0182

Bộ Giáo Dục tiểu bang Maryland không phân biệt đối xử dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới 
tính, tuổi tác, nguồn gốc dân tôc, tôn giáo hoặc khuyết tật ảnh hưởng đến việc làm hoặc trong việc 
sử dụng các chương trình. Đối với những thắc mắc liên quan đến chính sách của bộ, hãy liên lạc 
với Chi nhánh Bảo đảm Bình đẳng và Tuân thủ theo số Điện thoại 410-767-0246, Fax 410-333-
2226, hoặc TDD 410-333-6442. • Tài liệu này được soạn thảo và xuất bản bởi Bộ phận Giáo dục 
đặc biệt/Dịch vụ Can thiệp Sớm với ngân quỹ từ Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn phòng Giáo dục Đặc 
biệt và Dịch vụ Phục hồi Chức năng, IDEA, Phần B, Giấy phép #H027A080035A. • Những quan 
điểm thể hiện ở đây không nhất thiết phản ánh quan điểm của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ hoặc những 
cơ quan liên bang khác và không được coi là như vậy. • Thông tin này không có bản quyền. Độc 
giả được khuyến khích sao chép và chia sẻ thông tin này, nhưng vui lòng nêu rõ nguồn tin từ Bộ 
phận Giáo dục đặc biệt/Dịch vụ Can thiệp Sớm, Bộ Giáo Dục Tiểu bang Maryland. • Theo đạo luật 
Người Mỹ Khuyết tật (ADA), tài liệu này có nhiều dạng khác nhau, theo yêu cầu. Hãy liên lạc với 
Chi nhánh Dịch vụ Gia đình và Liên Cơ quan theo số Điện thoại 410-767-0858, Fax 410-333-1571.

Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình Cho 
những Gia đình có Trẻ em 
Khuyết tật từ Sơ sinh đến 21 tuổi

BỘ GIÁO DỤC TIỂU BANG MARYLAND
Bộ phận Giáo dục Đặc biệt/Dịch vụ Can thiệp Sớm

Nhận diện  
Trẻ em bị Khuyết 
tật Từ Sơ sinh đến 
21 tuổi
Tiểu bang  Maryland, theo yêu cầu của Luật 
Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA), nỗ lực xác 
định vị trí, nhận diện, và đánh giá tất cả trẻ 
em khuyết tật miễn phí cho mọi gia đình.

Quá trình xác định vị trí, nhận diện, và đánh 
giá nhũ nhi và trẻ tập đi từ lúc sinh đến 3 tuổi 
là trách nhiệm của Chương trình Nhũ nhi và 
Trẻ tập đi trong từng khu vực pháp lý của tiểu 
bang Maryland. Nhũ nhi và trẻ tập đi chậm 
phát triển hoặc khuyết tật có thể đủ tiêu chuẩn 
cho dịch vụ can thiệp sớm. Những dịch vụ 
này được thiết kế để nâng cao tiềm năng tăng 
trưởng và phát triển của trẻ và tăng khả năng 
của gia đình trong việc đáp ứng những nhu cầu 
đặc biệt của trẻ.

Quá trình xác định vị trí, nhận diện, và đánh 
giá trẻ em từ 3 đến 21 tuổi là trách nhiệm của 
hệ thống trường học địa phương trong từng 
khu vực pháp lý của tiểu bang Maryland. Trẻ 
em khuyết tật trong độ tuổi này có thể đủ tiêu 
chuẩn cho dịch vụ giáo dục đặc biệt và những 
dịch vụ liên quan (ví dụ như điều trị bằng ngôn 
ngữ, vật lý trị liệu, hoặc điều trị bằng nghề 
nghiệp).

Hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm thông tin 
về dịch vụ can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt ở 
Maryland: 1-800-535-0182.

Quý vị có biết là con mình từ 
sơ sinh đến 21 tuổi sẽ đủ tiêu 
chuẩn được kiểm tra và đánh 
giá nếu quý vị cảm thấy con 
mình có thể bị khuyết tật hoặc 
chậm phát triển không?

Quý vị có lo 
ngại về cách 
con mình
nghe, nhìn, 
cử động, chơi 
đùa, nói năng, 
học tập hoặc 
cư xử không?



Bất kỳ người nào nghi ngờ một trẻ bị chậm  
phát triển hoặc khuyết tật nên giới thiệu trẻ em đó đi 
xác định sự hội đủ tiêu chuẩn nhận sự can thiệp sớm 
hoặc giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên quan 
(ví dụ như điều trị bằng ngôn ngữ, vật lý trị liệu hoặc 
điều trị bằng nghề nghiệp).       

Bất kỳ trẻ em nào sống ở Maryland đều có thể  
được giới thiệu đi kiểm tra và đánh giá, bất kể trẻ  
em đó học trường tư hay trường công, được giáo 
dục tại gia, vô gia cư, di trú, hoặc dưới sự bảo trợ của  
tiểu bang. Bất kể trẻ em đạt điểm đậu và lên lớp đều 
đặn ở trường đều có thể đủ tiêu chuẩn cho những 
dịch vụ này. 

Nếu quý vị nghi ngờ một 
trẻ bị chậm phát triển 
hoặc khuyết tật, thì hãy 
gọi cho chúng tôi!
Hãy gọi theo những số tham chiếu thích hợp với tuổi 
của trẻ em và khu vực mà trẻ sinh sống. (Số tham 
chiếu được liệt kê ở trang đối diện.)  Để được hỗ trợ 
hoặc biết thêm thông tin, hãy liên lạc với Bộ phận 
Giáo dục Đặc biệt/Dịch vụ Can thiệp Sớm Bộ Giáo 
dục Tiểu bang Maryland theo số điện thoại miễn phí 
1-800-535-0182. 

Khu vực Địa phương

Từ Sơ sinh đến 3 tuổi
Chương trình Nhũ nhi  
và Trẻ tập đi Maryland 

“Một Điểm Đến”

Từ 3-21 tuổi
Hệ thống Trường học  

Địa phương tại Maryland 
 “Tìm kiếm Trẻ em”

Hạt Allegany 301-689-0466 301-759-2082

Hạt Anne Arundel 410-222-6911 410-766-6662

Thành phố Baltimore 410-396-1666 443-984-1011

Hạt Baltimore 410-887-2169 410-887-3017

Hạt Calvert 410-414-7034 410-535-7388

Hạt Caroline 410-479-3246 410-479-3246

Hạt Carroll 410-876-4437 ext. 277 410-751-3295 or 410-751-3033 

Hạt Cecil 410-996-5444 410-996-5444

Hạt Charles 301-609-6808 301-753-1745

Hạt Dorchester 410-221-1111 ext. 1023 410-221-1111 ext. 1023

Hạt Frederick 301-600-1612 301-644-5292 or 301-644-5276

Hạt Garrett 301-334-1189 301-334-7655

Hạt Harford 410-638-3823 410-638-4386 or 410-638-4387

Hạt Howard 410-313-7017 410-313-7046

Hạt Kent 410-778-7164 410-778-7164

Hạt Montgomery 240-777-3997 301-947-6050

Hạt Prince George’s 1-800-469-1865 301-808-2719 or 301-817-3147

Hạt Queen Anne’s 410-758-0720 ext. 4456 410-758-2403 ext. 182

Hạt Somerset 410-623-2037 410-651-1616

Hạt St. Mary’s 301-475-4393 301-475-5511 ext. 213

Hạt Talbot 410-820-0319 410-820-8263

Hạt Washington 301-766-8217 301-766-2964

Hạt Wicomico 410-677-5250 410-677-5250

Hạt Worcester 410-632-5033 410-632-5033

    Bộ Giáo Dục Tiểu bang Maryland
    Bộ phận Giáo dục Đặc biệt/Dịch vụ Can thiệp Sớm

1-800-535-0182 Miễn phí

Số điện thoại tham chiếu địa phương ở MarylandGiới thiệu Trẻ  
đi Kiểm tra và  
Đánh giá


